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Sissejuhatus
2008. aasta detsembris algasid Tartus Lutsu tn 2 (Lisa 2, joonis 1) arheoloogilised välitööd,
mis olid vajalikud, kuna hoonet asuti renoveerima ning lisaruumi loodeti saada keldritäite
väljakaevamisega. Kuigi algselt oli plaan teostada väiksemahulist järelvalvet, paisusid tööd
peaaegu aasta kestnud väljakaevamisteks. Esialgsete tulemuste kohaselt on uuritud piirkonnas
olnud kaks erinevat eluhoonet, kus juba 14. sajandi alguseks oli asustus tekkinud. Sealsed
majad on korduvalt hävinud ja uuesti üles ehitatud. Kindlasti said need kannatada Põhjasõjas
ning 1734. aastaks on majad olnud varemeis. Uue maja ehitamise käigus varemed lammutati
ning lammutusprahiga täideti mõned keskaegse elamu alakorruse ruumid. Kuna samade
nõude kilde on leitud hoonete eri osades, võib oletada, et ruumide täitmine toimus
paralleelselt. Täitekihtide väljakaevamistel tulid päevavalgele mitmeid üllatused nagu
hästisäilinud hüpokaustahi ning mahukas kahlite- ja igapäevakeraamika kollektsioon. (Kriiska
et al. 2010 ja seal viidatud kirjandus)
Käesolevas bakalaureusetöös võetakse vaatluse alla Lutsu tn 2 täitekihtidest väljakaevatud
kesk-

ka

varauusegsed

lauanõud.

Keskendutud

on

ennekõike

tervematele

ja

informatiivsematele nõude katketele, mille puhul on eristatavad kas vormi või ornamendi
tunnused. Kokku oli selliseid tükke umbes 250. Välja on jäetud seinafragmendid, kuna nende
põhjal pelgalt vaatlusel saadav teave on suhteliselt tagasihoidlik. Selliste nõuosade arvu ma ei
uurinud, kuna leiunimekiri, milles on enam kui 10 000 leidu, polnud veel päris täielik.
Eesmärk on teada saada, milliseid nõusid või nende osi antud objektil üldse leidus ning neid
peamiselt vaatluse abil kirjeldada, mõõdistada ning võimalusel dateerida. Lisainformatsiooni
saamiseks on vaadeldud graapenite kildude koostist ja iseloomulikke tunnuseid, et teha
kindlaks, kas ülejäänud nõu osad nagu kolmjalgnõude jalad või kandenäsad erinevad
seinatükkidest. Kõige olulisemaks uurimisvaldkonnaks on graapenite ja kolmjalgpannide
kandenäsad, mille abil on nõusid üsna hõlpsalt võimalik dateerida ning mida olen püüdnud ka
teha.
Valisin selle teema, sest Eesti arheoloogias on ebapiisavalt tegeldud spetsiaalselt punasest
glasuurkeraamikast lauanõude uurimisega. Samuti pole koostatud kandenäsade tüpoloogiaid,
mis võiksid aidata kaevamistel leitavaid kandenäsasid hõlpsamalt ja täpsemini dateerida.
Muuseumide

arheoloogiakogudes

ootab

suur

hulk

keraamikat

läbitöötamist

ja

süstematiseerimist. Selle keraamikaliigi kohta on Tartu leidude põhjal ilmunud vaid üks
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põhjalikum artikkel (Tvauri, Metsallik 2006) ning mõnikord on seda puudutatud
kaevamisaruannetes (nt Trummal 1981). Teisalt võiks laua- ja keedunõude uurimine anda
informatsiooni tolle aja inimeste igapäevaelu puudutavate aspektide kohta, sest söök ja
toidutegemine moodustavad suure osa inimese elust.
Käesolev bakalaureusetöö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis annan lühikese
ülevaate senisest historiograafiast ning oma töö käigust ning meetoditest, vajadusel olen
andnud ülevaate kasutatud kirjandusest. Teises osas, mis jaguneb kaheks alapeatükiks,
kirjeldan punast glasuurkeraamikat ja selle arengut, valmistamist, kaunistamist ja peamisi
vorme. Teises alapeatükis on antud ülevaade graapenist, mis oli kesk- ja varauusaja
tähtsamaid ja levinumaid nõutüüpe Läänemere regioonis.
Kolmandas peatükis olen iga ruumi alguses kirjeldanud seal kasutatud kaevamismetoodikat
ning on hoonete ja ruumide kaupa kirjeldatud sealt leitud angoobmaalingutega vaagnate,
kausside, kannude ja muude anumate kilde nende liike (kolmjalgnõude jalad, servad, sangad
jt), püüdes võimalusel anda selgitusi nende ornamendi või vanuse kohta. Kirjeldan kildude
murdes leiduvat lisandit, iseloomulikke tunnuseid ja nõusid katvat glasuuri. Sama
leiumaterjali hulgas on ka graapenite ja kolmjalgpannide osi, kuid kandenäsad ning tervemad
graapenid leiavad eraldi käsitlemist neljandas peatükis. Tervemate nõude kohta leiab
pildimaterjali lisades.
Neljandas peatükis, mis on taas jaotatud alapeatükkideks hoonete ja ruumide kaupa, antakse
ülevaade peamisest uurimisobjektist ehk graapenite ja kolmjalgpannide kandenäsadest,
kirjeldades neist igaüht eraldi ning püüdes neid eelkõige morfoloogiliste tunnuste põhjal
dateerida. Kokku oli neid 31. Tööle on lisatud Lutsu tn 2 leitud graapeninäsade joonisega
varustatud kataloog. Olen eelistanud jooniseid fotodele, kuna need annavad selgema ülevaate
detailidest, pealegi on jooniseid kasutatud mitmetes kandenäsasid kajastavates artiklites ja
raamatutes (nt Bergold et al. 2004). Fotode puhul oleks eelis näitamaks eseme tekstuuri
(Orton et al. 1993: 88), kuid see jääb antud töös teisejärguliseks.
Käesolevas uurimuses olen kasutanud termineid, mis on kodunenud senises keraamikat
käsitlevas erialakirjanduses. Suureks abiks oli Andres Tvauri „Hilisrauaaegne keraamika“
(Tvauri 2005), milles on nõu osad eestikeelsete terminitega välja toodud. Mõiste „punane
glasuurkeraamika“ on võetud Erki Russowi raamatust „Importkeraamika Lääne-Eesti linnades
13.-17. sajandil“ (Russow: 2006). Sõna graapen on eesti keelde ajapikku mugandunud, kuid
varem maniti arheoloogiaalases kirjanduses seda kui „grapenit“ Konrad Straussi saksakeelse
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termini eeskujul (nt Trummal 1970: 22, Tamm 1987: 97). Terminit „kandenäsa“ on kasutatud
näiteks Jaak Mälli ja Erki Russowi artiklis (Mäll, Russow 2000) ja varem ka Vilma Trummali
aruannetes (nt Trummal 1981).
Punast glasuurkeraamikat (ingl red earthenware) on Eesti arheoloogiakirjanduses mõnikord
nimetatud punasavikeraamikaks, kuid Russowi väitel on see üsna ekslik nimetus (Russow
2006: 31). Nimelt tuleneb nimetus juba valmis põletatud nõude värvusest, kuid tooraineks on
tegelikult rauarikas pruun, hall või punane savi ning need on muutunud punaseks tänu
hapnikurikkale põletuskeskkonnale (Ibid.). Seetõttu kasutan ka mina tema poolt pakutud
nimetust. Sõna „import“ tähendab siinses kontekstis, taas Russowi eeskujul, et keraamika
pärineb kas tehnoloogiliste, tüpoloogiliste või dekoratiivsete tunnuste põhjal Liivimaast
kaugemal (Russow 2006: 27). Termineid, millega kirjeldan savinõusid või nende omadusi,
olen samuti kasutanud Russowi 2006. aasta raamatu eeskujul. Vormimismassiks olen
nimetanud töödeldud savi, millesse on juba segatud lisand; lisand aga on savi omaduste
muutmiseks sellesse segatud materjal nagu liiv ja kivipurd (Kriiska 1995: 61).
Loomulikult poleks ma selle tööga päris üksi hakkama saanud ning seetõttu tänan häid
inimesi, kes mind igati aitasid: oma juhendajat professor Aivar Kriiskat osutatud abi ning
kannatlikkuse-, Raido Roogi jagatud materjalide ja kommentaaride-, Kristel Külljastineni
fotode ja jooniste-, Arvi Haaki ja Eero Heinlood Tartu Linnamuuseumist seal osutatud abi ja
juhendamise-, ning Erki Russowit abivalmiduse ning kasuliku informatsiooni eest.
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1. Allikad ning metoodika
1.1.

Varasem uurimislugu

Eesti ajaloolise aja keraamika uurimise historiograafiast on kirjutanud Tvauri 2005. aastal,
Russow 2007. aastal ja raamatus „Archaeological Research in Estonia 1865-2005“ 2006.
aastal (Russow, Valk, Haak et al. 2006). Üldiselt on jagatud keraamika uurimine ja metoodika
kolme ajalisse perioodi: kunstiajalooline, mis vältas 16. sajandist 1880ndateni, tüpoloogiline,
mis kestis sellest ajast 1960ndateni ning kontekstuaalne ja tehnoloogiale suunatud periood,
mis kestab tänapäevani (Orton et al. 1993: 3-5). Keraamikaalaseid uurimistöid on Eestis
ilmunud mitmeid, kuid kindlasti mitte ammendavalt. Siiski on hakatud tegema ka Eestis
tehnoloogiaalaseid uurimisi, mis aitaksid anda lisateavet keraamika valmistamise ning
omaduste kohta. Palju on sellega tegelenud Aivar Kriiska, kes on avaldanud mitmeid artikleid
loodusteaduslike meetodite kasutamise kohta keraamika uurimisel (nt Kriiska, Rummi 1996;
Kriiska 2008).
Enne 1980ndaid aastaid ei väärtustatud Eestis keskaja arheoloogiat kui eraldi uurimissuunda.
Tihti ei kogutud uuemat keraamikat üldse. Ehitustegevuse hoogustumisega 1980. aastatel
hakati tegelema ka linnaarheoloogiaga. Keskaja keraamikaga tegelesid siiski pigem
kunstiajaloolased ja asjaarmastajad. Esimeseks eriartikliks võiks pidada Armin Neumani
1935. aasta artiklit ajakirjas „Tänapäev“ (Neuman 1935), milles ta tutvustas Kölni
kivikeraamikat. (Tvauri 2005: 18) 1969. aastal ilmus Šveitsis Konrad Straussi põhjalik
monograafia Vana-Liivimaa keraamikast (Strauss 1969), mis küll oli juba ilmudes pisut
vananenud, kuid mis on tähelepanuväärne arhiiviandmestiku esitamise tõttu (Ibid.).
Peamiselt kirjutati keskaegsest keraamikast aruannetes (nt Trummal 1981). Publitseeritult
ilmus esimene teadusartikkel 1978. aastal, kus Jaan Tamm tutvustas Tallinna keraamikat
(Tamm 1978). 1980.-90. aastatel ilmus üksikuid artikleid keskaegsete objektide keraamikast
või kindlate nõuliikide kohta (Tamm 1987; Aus 1992; Lepp 1997). Toivo Aus jagas oma
uurimuses Tallinna keraamika viieks grupiks ja need omakorda 25-ks alarühmaks. Ta püüdis
teha üldistusi keraamika kohta savi uurimise alusel, kuid nagu hilisemad uurimistulemused on
näidanud, võib see Skandinaavias väljatöötatud meetod eksitav olla. (Russow, Valk, Haak et
al. 2006: 191)
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Suure töö süsteemaatilises kesk- ja uusaegse keraamika uurimises on teinud Erki Russow,
kellel on ilmunud mitmeid artikleid (Russow 2001; Mäll, Russow 2000) ning 2006. aastal ka
mahukas raamat „Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil“ (Russow 2006).
Punasest glasuurkeraamikast Tallinnas kirjutas Russow Soome näitusekataloogis (Russow
2007). Lisaks on Andres Tvauri ja Romeo Metsallik avaldanud artikli Johann Rehni
pottsepatöökojast Tartus (Tvauri, Metsallik 2006). Andres Tvauri on uurinud ka Venemaalt
Eesti alale imporditud keraamikat (Tvauri 2000; 2004).

1.2.

Metoodika

Minu esmane ülesanne oli Lutsu 2 leiuainesest kokku koguda ning vaadelda punast
glasuurkeraamikat. Valiku tegin selle järgi, kas oli võimalik tuvastada, millise nõuosaga on
tegemist. Samuti uurisin selliseid kilde, millel on mingi iseloomulik tunnus, näiteks
dekoorielement. Välja jätsin alla 5 cm pikkused servatükid, kuna sel juhul ei saa
kedrakeraamikal arvutada nõu diameetrit (Tvauri 2005: 29). Samuti jätsin välja seinatükid,
millel puudusid iseloomulikud tunnusjooned, liialt fragmentaarsed kolmjalgnõude jalad, ilma
nupuosata kandenäsad ning muud väheinformatiivsed savinõude killud. Kogutud leidudel
mõõtsin piisavalt hästi säilinud nõu osad. Nõude diameetri mõõtsin malli abil, jalgade pikkusi
arvestasin selle järgi, kuidas see nõu all asetses ning kui kõrgele ta ulatus tasapinnast. Tervete
kandenäsade pikkusi arvestasin savinõuga kinnituskoha järgi. Seina- ja põhjapaksusi mõõtsin
nõudel, millel need olid kas eriti kitsad või eriti laiad. Aivar Kriiska arvates kajastavad
taolised valimid suure tõenäosusega tervikpilti (Kriiska 1995: 63).
Olles kandenäsad mõõtnud ja kirjeldanud, joonistasin need, et saada selget ja detailset
ülevaadet erinevate nõu osade kohta. Kõik kandenäsade joonised olen teinud ma ise.
Joonistamise põhimõtete kohta sain abi erinevatest väljaannetest (Orton et al. 1993; Tvauri
2005). Kuigi tüpoloogia loomisel võib olla mitu eesmärki nagu otstarbe määramine,
dateerimine ja päritolu kindlakstegemine (Tvauri 2005: 20), on minu peamiseks ülesandeks
käesoleval uurimisetapil ennekõike dateerimine.
Mineraalse lisandi määrasin visuaalselt ning liiva ja kivipurdu eristasin osakeste teravuse
järgi, sest liivaterakesed on ümarad, kuid kivipurd teravate äärtega (Kriiska 1995: 63). Et savi
lisandite kohta rohkem teada saada, lugesin erinevaid Aivar Kriiska eestvedamisel tehtud
uurimusi (nt Kriiska, Rummi 1996; Kriiska 2008). Ainuüksi murdepinna vaatluse abil ei
7

olnud võimalik eristada kohalikku toodangut importkeraamikast, sest peaaegu kõikjal
Läänemere äärsetes maades leidub raudoksiide sisaldavat savi, mis jätab nõu pinna pärast
põletamist punaseks või pruuniks (Russow 2004: 325). Selline eristamine nõuaks tihtipeale
keemilist või petrograafilist analüüsi, mis jääb aga minu töö eesmärkidest ning võimalustest
väljapoole.
Kõige informatiivsemaks leiutüübiks antud kogu raames on graapenite kandenäsad, mille kuju
järgi on võimalik neid ajandada. Kuna materjal tuli välja keldri täitekihist, millel puudus
sageli selgem stratigraafia, tuli dateerimiseks toetuda sekundaarsetele allikatele. Graapenite ja
kolmjalgpannide kandenäsadele olen proovinud leida paralleele nii Tartu Linnamuuseumi
kogudest kui publitseeritud kirjandusest. Vastete leidmiseks olen kasutanud välismaal
ilmunud kirjandust nagu Wahlöö kataloog (Wahlöö 1976), mis küll ei puuduta 17. sajandi
keraamikat ja Soomes avaldatud artiklit kandenäsade tüpoloogia kohta (Bergold et al. 2004),
milles dateerimiseks on kasutatud dendrokronoloogiat, mündileide või mõnd muud täpset
informatsiooni võimaldavat artefakti. Olen kasutanud teisigi sellelaadseid väljaandeid.
Püüdsin leida vasteid ka Tartu arheoloogilisest ainesest ning selleks vaatasin läbi osa Tartu
Linnamuuseumi arheoloogiakogudest, keskendudes siiski vaid sellistele kollektsioonidele,
mille kohta on koostatud korralik aruanne ning mis aitaksid mõningalgi määral leide
dateerida.
Suureks abiks oli Soomes spetsiaalselt punase glasuurkeraamika näituse kohta koostatud
kogumik (ed. Kirsi Majantie), milles on erinevad Läänemere maade arheoloogid andnud
ülevaate seal leiduvatest peamistest nõuvormidest, kaunistamisviisidest, sümboolikast ning
ajaloost. Olen läbi töötanud Eestis avaldatud artikleid ajaloolise aja keraamika kohta, kuigi
alati ei pruugi kogu materjal uute uurimistulemustega ühtida.
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2. Punane glasuurkeraamika: areng ning peamised nõuvormid

2.1.

Punase glasuurkeraamika areng ja tunnused

15. sajandil sai punane glasuurkeraamika nii Lääne- kui Põhja-Euroopas valdavaks
keraamikaliigiks (Gaimster 2007: 22). Lisaks köögi- ja lauanõudele on nii valmistatud ka
näiteks mänguasju, õlilampe, rahakassasid, ahjukahleid jms (Hoffmann, Schäfer 2005: 265).
Alates 13. sajandist levis punane glasuurkeraamika Baltikumi seoses Saksa aladelt lähtunud
kolonisatsiooni ja linnade tekkimisega (Gaimster 2007: 23-24). Esmalt on tegemist vaid
importtoodanguga, kuid peagu hakati punast glasuurkeraamikat valmistama ka kohapeal.
Näiteks leidis see aset Tallinnas. Sealset kohalikku toodangut iseloomustab nõrk või
keskmine põletus ning peamisteks nõuvormideks olid käepidemeteta või sanga(de)ga
kolmjalgnõud (Mäll, Russow 2000: 123).
15. sajandi algusest 16. sajandi keskpaigani oli Tallinnas pottsepakunsti kõrgaeg, kus nõude
põletus ja kvaliteet oli väga hea ning üldiseks sai kandenäsaga (või sangadega) graapen (Mäll,
Russow: 124-125). 17. sajandi alguseks tuli Baltikumi pottseppadel parandada oma töö
kvaliteeti, et pakkuda konkurentsi läänest tulevatele uutele kivikeraamilistele vormidele ning
majoolikale (Gaimster 2007: 24). Keskajal said Eesti alal kokku kaks keraamikatraditsiooni,
millest läänepoolset, punast glasuurkeraamikat, kasutati valdavalt linnaelanike kodudes ning
idapoolset, loodevenepärast lihtkedrakeraamikat, leidus pigem talupoegade ja lihtrahva
majapidamistes (Tvauri 2000: 111)
Vaadeldavat keraamikaliiki põletatakse temperatuuril kuni 1100ºC ning tavaliselt põletatakse
nõusid vaid ühe korra, isegi glasuurimise puhul (Ibid.). Kuigi keraamika valmistamiseks
kasutatud savi on plastiline, ei saa sellest valmistada pisikesi detaile (Niukkanen 2007: 32).
Punased glasuurkeraamilised nõud sobivad väga hästi toiduvalmistamiseks, sest nende keha
salvestab ja juhib hästi soojust (Gaimster 2007: 22). Neid kasutatigi peamiselt toidu
valmistamiseks ja hoiustamiseks ning peamisteks nõuvormideks olid graapen ja kolmjalgpann
ning rasvapann (Niukkanen 2007: 31). Jooke hoiti glasuuritud sisepinnaga pudelites,
kruusides ja peekrites, samuti olid kasutusel erineva suurusega kausid ja vaagnad, liuad,
kannud, taldrikud (Russow 2005: 198) ning alates 15. sajandist sõelad (Niukkanen 2007: 31).
16. sajandi teisel poolel toodi Hispaaniast oliive, ube ja toiduõli pudelite ja amforatega
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(Russow 2005: 204). 18. sajandil lisandusid puuviljavaagnad ja maitseainetopsid (Russow
2005: 203).
Kausside ja taldrikute diameeter jääb vahemikku 15-35 cm. 16. sajandi taldrikutele ja
vaagnatele oli iseloomulikuks profileeritud lai serv ja sirged küljed, kuid 17. sajandist sai
üldiseks tagasipööratud serv ning 17. sajandi teisest poolest horisontaalse servaga nõud.
Kõige paksem on taldrik põhja ja seina vahelises nurgas. Kausse ja teisi sügavamaid anumaid
oli erinevates suurustes, kusjuures sisepinnalt glasuuritud jooginõud on tavaliselt 8-10 cm
laiuse suuavaga ja 3-4 cm kõrgused; suuremate lamedapõhjaliste kausside diameeter ulatub 30
cm-ni. 17. sajandile on iseloomulikud kõrgema põhjaga mõlemalt poolt angoobiga kaetud
nõud ja väiksemad, 10 cm diameetrise põhjaga jooginõud, mis on sisepinnalt angoobiga
kaetud. Säilitusnõude ülaserv on sarnanenud graapenitele ning nende suuava läbimõõt on
vahemikus 18-20 cm, kõrgus 17-22 cm ja tihti on neil olnud sang. Nõudel on lame põhi ning
sageli esinevad tahmajäljed välispinnal viitavad sellele, et neid võidi kasutada ka toidu
soojendamiseks. (Johansson 2007: 53-54)
Nõusid glasuuriti, et suurendada nende vettpidavust ning hõlbustada puhastamist, kuid
kindlasti oli oluline koht ka kaunistamisel (Niukkanen 2007: 32). Keskajal kasutati peaaegu
alati pliiglasuuri (Coutts 2001: 8), mis kõrge rauasisaldusega savile jääb paistma punase või
oranžina, kollasena väikse rauasisaldusega nõule ja oliivirohelisena redutseerivas keskkonnas
põletades (Nenk 1997: 97). Mürgine pliioksiid tehti peeneks pulbriks, segati seejärel vee ja
lubjakivipulbriga ning kanti nõule kas pintsli abil, anuma sissekastmise teel glasuurimassi või
valati nõu glasuuriga üle. Glasuur sulas põlemisel nõu külge, omandades läike. (Niukkanen
2007: 33) Vaseoksiidi lisamine glasuurile andis sellele rohelise ning rauaoksiidi lisamine
oranži või pruuni värvitooni (Nenk 1997: 97). Ajapikku glasuurimise kvaliteet tõusis ning
seoses lauakommete muutumise (nagu kohvi ja tee joomine), ja individuaalsete lauanõude
kasutuselevõtuga hakati rohkem tähelepanu pöörama nõude kaunistamisele (Niukkanen 2007:
31).
Peamiseks kaunistusviisiks sai nõu pinnale kantud valge angoob, mida võidi katta värvilise
glasuuriga, et teha nõu pinda säravamaks. Et vees lahustatud valget savi nõule kanda, kasutati
tavaliselt sarve, mille otsa oli tehtud auk ning sinna pandud sulg või pilliroog. (Niukkanen
2007: 32) Nii Marianna Niukkanen (Ibid.) kui David Gaimster (Gaimster 2007: 22) on
kirjeldanud seda kui koogi või piparkoogi katmist glasuuriga. Kagu-Inglismaal hakati
angoobmaalingut nõudel kasutama juba 12. sajandi lõpul ja 13. sajandil (Gaimster 1997: 128),
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kuid üldisemaks sai see siiski 16. sajandil (Russow 2005: 202), mil angoobiga hakati
jäljendama fajanssi või valget keraamikat (Niukkanen 2007: 32). Lisaks angoobmaalingule
kaunistati nõusid sgraffitotehnikaga, kus nõule tehti motiivi piirjooned sisselõigete abil;
samuti kasutati rulltempelornamenti (Gaimster 2007: 22-23). Russowi sõnul võiks sgraffito
tehnikaga kaunistatud keraamika vähemalt Tallinna kontekstis olla importtoodang (Russow
2007: 79).
Kaunistused, mida nõudele kanti, olid mõjutatud nii kesk- ja varauusaegse inimese
esteetilistest arusaamadest kui religioossest maailmapildist. Kui varem kasutati nõudel iidset
sümboolikat, mis pidi olema kaitseks kurja eest, tagama viljakust või head õnne, siis 16.
sajandil asendusid motiivid kristlike sümbolite ja piiblilugudega. 17. sajandil aga hakati
kujutama ilmalikke teemasid, mis olid mõeldud nõusid eelkõige illustreerima. (Niukkanen
2007: 35) Ilmselt oli selle põhjustajaks 17.-18. sajandil alanud fajansi ja portselani
masstootmine. (Russow 2005: 202). Paljud sümbolid on minetanud oma tähenduse ning neid
pole enam võimalik lahti seletada. Samuti olid mõned motiivid olnud erinevates kontekstides
erisuguse tähendusega. (Niukkanen 2007: 34) Ka Russowi arvates tuleks sümbolitesse
suhtuda teatud ettevaatlikkusega, kuna need ei pruukinud olla igal pool Läänemere regioonis
samatähenduslikud (Russow 2007: 80).
Sümboolika oli mitmekesine, kuid kõige enam esineb dekoorielementide hulgas spiraale,
rõngaid, kriipse, loomi ja taimi, ka inimesi ja mõtteteri, mille peamised funktsioonid olid
viljakus, uuestisünd ja halva tõrjumine (Russow 2005: 203). Tulp võis tähendada surnust
ülestõusmist, mürgised taimed kurjust, kuid loomad ja linnud headust (Niukkanen 2007: 3435). Naise rinna kujuga rahakassad ja pudelid, kuid ilmselt ka kandenäsad olid seotud
viljakussümboolikaga. Kujutavas kunstis oli kogu punasel glasuurkeraamikal erootiline
tähendusväli. Samasugused sümbolid nagu keraamikal esinesid ka muudel materjalidel,
näiteks tekstiilil või puitesemetel. (Niukkanen 2007: 35).
Alates 16. sajandist hakkas punase glasuurkeraamika hinnalisus seoses majoolika
kasutuselevõtuga kahanema ning rikkamatel inimestel oli see kasutusel veel vaid köögis,
samal ajal kui vaesemal rahval sai see peamiseks nõutüübiks (Niukkanen 2007: 35). Siiski
domineerisid punased savinõud linlaste kodus 16. sajandi teisest poolest 17. sajandi lõpuni
ning neid kasutati ka edaspidi, lihtsalt madalamates sotsiaalsetes kihtides. 16.-18. sajandil olid
enamlevinud nõud kas punased glasuurnõud või majoolika ja fajanss. (Russow 2005: 202-
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203) 19. sajandi lõpus valmistati punast glasuurkeraamikat juba tööstuslikult (Tulkki 2003:
209).

2.2.

Kolmjalgnõude areng ja tunnused

Kuna väga suure osa Lutsu tn 2 väljakaevamistel kogutud materjali hulgast moodustavad just
kolmjalgnõud, on siinkohal sobilik anda ülevaade nii selle nõutüübi kujust, arengust,
kasutamisest kui eripäradest. Kuigi põhirõhk on graapenitel, tuleb puudutada ka
kolmjalgpanne, sest nii mõnedki nõuosad on sellised, mille kildude puhul ei saa öelda, kas
tegemist on panni või potiga.
Algselt tehti sarnaseid nõusid metallist (Niukkanen 2007: 31), mis olid aga liiga kallid, et kõik
neid endale lubada saaks ning seetõttu hakati valmistama savist imitatsioone (Strauss 1969:
25). Kolmjalgnõud olid Lääne-ja Põhja-Euroopas 15.–18. sajandil kõige levinumaks
nõutüübiks (Gaimster 2007: 22).
Graapenid on kujult ümara kehaga ning kolme jalaga anumad, millel on pisut tagasi keeratud
äär ning mille välispinda on tihti kaunistatud joonornamendiga (Kock 2007: 66-67). Suuava
on neil nõudel üsna lai ning kael madal (Strauss 1969: 25). Keskajal oli nõudel kaks sanga
ning need olid tilaga ja kannukujulised (Strauss 1969: 23), kuid alates 15. sajandist hakati
valmistama kandenäsadega potte (Niukkanen 2007: 31), mis ei tõrjunud siiski täiesti välja ka
sangadega nõusid (Mäll, Russow 2000: 125). Kandenäsad on poti seinal asuvad, veidi
ülespoole kaldu torud, mille abil potti tõsta. Kuna näsad on seest õõnsad ja nende otsas oleva
avavuse tõttu tekib vaakum, juhivad kandenäsad halvasti soojust (Strauss 1969: 137). Straussi
sõnul liigutati selliseid kandenäsasid, mis lõppesid laiema avavusega, tulel puupulga abil.
Kandenäsa

poti

külge

kinnitamisest

on

nõudel

näha

näpuvajutusjäljed

(Ibid.).

Kolmjalgpannide kandenäsa asetseb tavaliselt kohe laia suuava all (Ibid.).
Jalad olid kolmjalgnõudel seepärast, et anumad püsiks hõõguvatel sütel paremini püsti
(Niukkanen 2007: 31). Kuigi Strauss väidab, et esialgu olid jalad tömbimad ning lühemad,
muutudes ajapikku sihvakamaks (Strauss 1969: 25), arvab Vilma Trummal, et eelkõige sõltub
see siiski nõu suurusest (Trummal 1981: 19). Kui mõni jalg murdus, siis poti
edasikasutamiseks tehti ka teised jalad lühemaks, kuid väga pisikesed jalad kuulusid ilmselt
lauanõudele (Tamm 1987: 98). Üldiselt on graapenite suurus olnud väga erinev: on potte,
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mille suuava on 6-8 cm lai (Johannson 2007: 54), kuid ka selliseid, mis on 25-30 cm suuava
läbimõõduga (Kock 2007: 67). Keskmine suurus jääb siiski 16-18 cm juurde ning on välja
arvestatud, et nende maht ulatus 2,5-3 liitrini (Johannson 2007: 54). Panni diameeter on
tavaliselt 15-20 cm (Kock 2007: 67).
Eesti aladele jõudis graapen kui nõuvorm 13. sajandil koos saksa kolonistide tulekuga (Tamm
1978: 46; Trummal 1970: 22) ning varasema keraamikaga võrreldes hakati tegema keerukama
servaprofiiliga nõusid (Mäll, Russow 2000: 122). Esialgu on nõud tugevalt põletatud hallist
keraamikast, kuid 14. sajandil hakatakse nõusid ka glasuurima (Mäll, Russow: 123). Alates
15.-16. sajandist hakati valmistama punaseid glasuuritud kolmjalgnõusid (Russow 2005: 202203), mille puhul on keeruline ära tunda, kas tegemist on kohaliku- või importtoodanguga
(Mäll, Russow 2000: 125). Tavaliselt oli nende pottide sisepind ääreni kaetud pliiglasuuriga
(Kock 2007: 66), mis esialgu oli kollane, kuid 16. sajandist ka pruun ja roheline (Strauss
1969: 24). Hilisemaid nõusid kaunistati väljastpoolt angoobmaalingu ja glasuuriga (Kock
2007: 67).
Nii kesk- kui varauusajal olid kolmjalgnõud peamised köögis kasutatud nõud, kuigi ajaga
muutus nii nende välimus kui ka otstarve (Russow 2005: 202). Varem oli tavaline, et toitu
serveeritigi graapenist (Ibid.) ning käies ümber laua, sai igaüks sealt lusika või leivatüki abil
toitu võtta (Niukkanen 2007: 31). Peamiselt tehti graapenites erinevaid suppe ja putrusid
(Ibid.). 17.-18. sajandil hakkasid aga kombed muutuma, igaüks sai individuaalsed lauanõud,
ning graapenid jäid vaid kööginõudeks (Russow 2005: 202). Varauusajal kasvas keraamika
osatähtsus lauanõude hulgas ja vähenes kööginõude seas ning 18. sajandiks kasutati
keraamilisi nõusid köögis vaid mõnede toiduainete ja jookide säilitamiseks või toidu
soojashoidmiseks (Suurmaa 2004: 105). Lauri Suurmaa sõnul esineb graapeneid veel 18.
sajandi Tallinna kaupmeeste varaloendites, kuid üksnes metallnõuna (Ibid.); Trummal on
välja toonud, et neid kasutati Saksa kaminakolletes ka 18. sajandil (Trummal 1970: 22).
On raske tähelepanuta jätta kandenäsade sarnanemist mehe suguelundile. Nii Marianna
Niukkanen (Niukkanen 2007: 35) kui Helmut Bergold ja Mathias Bäck (Bergold et al. 2004:
15) on kirjutanud, et kandenäsade fallilisus sümboliseeris viljakust. Viimased autorid on
seostanud graapenit kui emaüsa, mis nagu elu allikas annab vajalikku toitu ning kandenäsa
kui mehelikkuse sümbol kaitseb kodu, mille süda on ema (Bergold et al. 2004: 16). Samas ei
saa seda täie kindlusega väita ning võimalik, et tegemist oli vaid praktilistel kaalutlustel
vormitud esemetega.
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3. Punane glasuurkeraamika objekti eri osades
3.1. Esimene keskaegne hoone
3.1.1. Ruum A
Ruum A asub esimese elumaja edelanurgas ning paikneb kõrvuti ruumiga B (Lisa 2; joon. 2).
Ruum oli täidetud täitekihiga, mida kaevati lahti labidatega.1 Leide otsiti transportöörlintidelt
ning need eraldati meetrite kaupa. Antud ruumi täitekiht oli õhem kui ülejäänud hoone osades.
Lisaks tarbekeraamikale leidus täitekihis muuhulgas 16.-18. sajandist pärinevaid ahjukahlite
katkeid. (Kriiska et al. 2010) Sellest ruumist leiti 105-176 cm sügavuselt munakivisillutis, mis
pärineb sillutise liivapadjast tulnud leidude põhjal 17. sajandist. Järelikult on sügavamatest
kihtidest tulnud leiud varasemad.
A ruumi valim koosneb 37 täitekihtidest leitud nõukatkest või killust, kuid mõned neist on
kokku kleebitud või pärinevad ühest nõust. Kõige rohkem (24) saadi leide tänapäevasest
põrandaalusest pinnast kuni 1 meetri sügavuseni. Ülemisest täitepinnase meetrist leiti viis
graapeni või kolmjalgpanni jalga. Neist kolm (TM A 178: 188, 189, 190)2 on vaid 3-4 cm
kõrgused, kuid ilmselt on need lühemaks tehtud pärast mõne jala purunemist. Ülejäänud jalad
on umbes 6 cm kõrgused. Ühe jala (TM A 178: 187) puhul tekkis kahtlus, et tegemist võiks
olla tootmispraagiga, kuna see on murdunud kinnituskohast ja sel pole kasutamisjälgi.
Kasutatud nõude purunedes jääb tavaliselt jala külge ka poti põhja (Tvauri, Metsallik 2006:
30). Ülejäänud jalgadel on näha pruuni või rohelist glasuuri sisepinnal.
Kõigil kuuel serval on välispind saanud tuld ning arvatavasti on tegemist graapenitega.
Suuava diameeter on nõudel 16-18 cm, ühel juhul ka 20 cm. Kolme serva puhul on märgata
joonornamenti, mis algab juba pärast nõu kaelaosa. Kõikidel servadel on sisepinnal pruun
glasuur, kuid erineb toon ja kvaliteet. Paaril nõul on glasuuri valgunud üle serva. Ühel
servatükil (TM A 178: 200) on näha kohta, kus ilmselt on olnud sang. Samas on selle profiil
väga sarnane ühte tüüpi servale, mis leiti Tartust Magasini tänavalt (Tvauri, Metsallik 2006:

1

Siin ja edaspidi kasutatud ruumide kaevamismetoodika kirjeldamisel R.Roogi ja A.Kriiska kaevamisaruande
avaldamata materjale.
2
Siin ja edaspidi TM A 178, Tartu Linnamuuseumi kogu
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40, Fig. 11 (5)). Veel kaks servaprofiili on kujult sealsete leidudega sarnased.3 kuid kõiki
servi iseloomustab küllaltki sirge ning väljapoole keeratud profileeritud võrik. Kõigil
servatükkidel on murdes näha lupja ning ühe sisepinnal seda, kuidas lubjatüki kohal olnud
glasuur on põlemisel nõu küljest lahti tulnud. Üldiselt on nende nõude murdepind sile ning
silmaga eristatavat suuremat kivipurdu või liiva on vähe.
Samast kihist tuli ka mitmeid vaagnate ääre- või seinatükke. Kuigi kõik need nõud on
kaunistatud angoobmaalinguga, ei saa mitmel juhul öelda, mida on kujutatud, kuna tegemist
on liiga fragmentaarsete kildudega. Glasuur on maalingute kohal kas kollast, musta, pruuni,
rohelist või beeži värvi. Dekooris domineerivad jooned, mis asetsevad nõu kujuga
paralleelselt, kuid paaril korral esineb ka laineid (TM A 178: 10121, 10234), mis sarnanevad
Spordimuuseumi kaevamistel leitud taldrikukatketega (TM A 92: 2765)4. Ühel poolikul
taldrikul (TM A 178: 184, 185) on ilmselt taimemotiivid, kuid jälle on kild liiga
fragmentaarne, et olla täiesti kindel. Mitmetel taldrikutel on välispinnal lillakas vaap ning
silendatud pind. Üldiselt on näha murdes kvartsi ja päevakivipurdu, mõnel juhul ka vilgukivi,
kuid lubjaosakesi on sees vaid ühel taldrikul.
Ehk kõige huvitavam A ruumi leidudest on üks vaagna katke, millel on kujutatud tulpi (TM A
178: 182). Huvitavaks teeb selle asjaolu, et lisaks angoobmaalingule on kasutatud
sgraffitotehnikat, mis tähendab seda, et kujutis on nõu pinnale kraabitud (Niukkanen 2007:
32). Lisaks tulbi piirjoontele on samas tehnikas kaunistatud ka ülejäänud killu pinda. Allpool
tulbiõit on kolmnurkse otsaga esemega tehtud täkked, mis on kahekaupa sisse vajutatud ning
mis moodustavad mustri; ülalpool tulpi on aga poolringikujulised täkked.
Samast kihist tuli välja kaks vaagna ning kaks kannu või mõne muu nõu sanga. Vaagnate
sangad on mõlemad poolikud. Üks neist (TMA 178: 180) on glasuuritud nii seest- kui
väljastpoolt helerohelise glasuuriga, kuid teine pruuniga ning vaid nõu sisepinnalt. Ülejäänud
kaks sanga (TM A 178: 9466, 9465) olid nõu küljes asetsenud vertikaalselt; pikkus ühel 12
cm ja teisel 11 cm, laiuselt vastavalt 2,5 cm ja 3 cm. Ühel on välispind kaetud angoobiga ning
mõlemad on seestpoolt glasuuritud, kuid välispinnal on märgata tahma jälgi, mis viitab
sellele, et nõud on kasutatud tulel toidu valmistamiseks või soojendamiseks.
3

Kõik valimis esitatud servaprofiilid on sarnased, pisut väljapoole kaldus olevad ja tagasikeeratud profileeritud
võrikuosaga, sarnanedes Tvauri ja Metsalliku (Tvauri, Metsallik 2006: 40, 41) ja Trummali (Trummal 1970: 21)
poolt kirjeldatutega. Mõlemas artiklis on neid dateeritud 17.-18. sajandisse.
4
Leid asub Tartu Linnamuuseumis.
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Arvatavasti 17. sajandil rajatud kivisillutise alt leiti kaks punase glasuurkeraamika servatükki
ning kaks jalga. Üks servadest (TMA 178: 10358/2) on nii seest- kui väljastpoolt kaetud
helepruuni glasuuriga. Kaela all algab joonornament. Selle nõu suu diameeter on 18 cm.
Teisel servatükil (TMA 178: 10358/1) vähemalt ülaosas joonornament puudub. Mõlemal on
näha välispinnal põlemisjälgi ning on täheldatav sile ja ühtlane murdepind.
Ruumi kõige sügavamatest kihtidest, mis ulatusid 3-3,7 meetrini, olid tuvastatavad kuus
punasest keraamikast eset, millest neli on kolmjalgnõude jalad, üks serv ning üks välipudel.
Kaks jalga on ilmselt pärit ühelt üsna rohmakalt nõult, samas kui teised kaks on üsna peene
koostisega nõude katked. Leitud serva katkel (TMA 178: 10514/1) asub joonornament kaelal
ning selle murre on peen ning ühtlane. Seina paksus on sel nõul olnud 5 mm ning suuava
diameeter kõigest 13 cm. Anuma sisepind on kaetud pruuni pliiglasuuriga, mida on veidi
valgunud ka üle ääre, välispind on tahmane.
Vast kõige põnevam leid alumistest kihtidest on ilmselt imporditud välipudel (TMA 178:
10512), millel on ära murdunud kael ning üks sang. Kahtlustan selle pärinemist kaugemalt
murdepinna ja viimistluse kvaliteedi tõttu. Pudeli välispind on kaetud kollase glasuuriga, kuid
põhjal on näha lilla vaap. Taolisi pudeleid kinnitati vööle nõu külgedel olevatest aasadest läbi
pandud nööri abil (Tvauri 2004: 403). Selle kõrgus on umbes 9 cm ning ümbermõõt õlalt 23
cm. Kuna teised leiud annavad põhjust oletada, et A ruumi 2. munakivisillutis pärineb keskaja
lõpust või varauusaja algusest, siis võib välipudel pärineda 16. sajandi lõpust, võimalik, et
Liivi sõja perioodist.

3.1.2. Ruum B
Selle ruumi (lisa 2, joon. 2.) täitepinnas eemaldati labidatega 3,4 m sügavusele ning leide
otsiti transportöörlindilt, eraldades need meetrite kaupa. Sellel sügavusel leiti tellistest
põrandasillutis, mis leidude põhjal ehitati alles pärast Liivi sõda (Kriiska et al. 2010). Ruum B
oli tegelikult jaotatud kaheks osaks, kuid ruum B2 täideti ilmselt juba keskajal seoses
hüpokaustahju ehitamisega (Ibid.) ning minu valimisse sealt pärit leide ei sattunud.
Kõigist B ruumi täitekihtidest kokku leiti 35 eri kujuga graapeni või kolmjalgpanni jalga,
mille keskmine kõrgus on ligikaudu 4,2 cm. Kõige madalamad, tavaliselt otsast murdunud, on
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2,5 cm (nt TM A 178: 2832) kõrgused, kuid sihvakad ja terved jalad isegi 7 cm pikad (nt TM
A 178: 2837). Nõude sisepinda on katnud nii kollane, roheline kui pruunides toonides
pliiglasuur, mis on erineva kvaliteediga. On nõusid, mille glasuur on valgunud põhja kokku
(TM A 178: 683), kuid ka selliseid, mille glasuuril on märgata tuhast tekkinud pisikesi musti
täppe (nt TM A 178: 5518). Mõnel juhul on anumat katnud ühtlane läbipaistmatu roheline
glasuur (TM A 178: 2833). Kõigi jalgade välipind on põlenud tumedaks ning tihti on pinnale
glasuuri valgunud. Tihti on jalgade murdepinnal märgata vaid liiva ning lubjaosakesi, kuid
paljudel juhtudel ka isegi 4-5 mm suurust purdu, mis koosneb enamasti kvartsist ja
päevakivist. Päris paljude jalgade välispinnal on näha jälgi silendamisest, töötlemisest või poti
külge kinnitamisest. Ühe jala küljes on säilinud osa joonornamendiga kaetud põhjaseinast.
(TM A 178: 2834).
B ruumi täitekihtide 2. ja 3. meetrist leiti lisaks jalgadele kaks graapeni põhjakatket. Nendest
üks, mille seina paksus on 0,9 cm (TM A 178: 2838), on välispinnalt kaetud angoobsaviga,
mis on kohati kriibitud. Sisepind on kaetud rohelise glasuuriga, kuid ühele küljele on
valgunud suurem hulk glasuuri, mis moodustab pruuni kühmu. Graapeni jalg on murdunud ja
säilinud osa on tahmane. Nõu murdepind on üsna sile, kuid vormimismassi lisandis esineb ka
üksikuid suuremaid kivipurru- ja lubjaosakesi. Teise graapeni põhjaga (TM A 178: 3761)
koos on säilinud üks 5 cm kõrgune jalg ning selle välispind on olnud kokkupuutes tulega.
Seinapaksus on 0,6 cm. Murdes on üsna palju 2-3 mm suurust purdu, kuid ka lubjatükikesi,
mis on põlemisel nõu pinnale tekitanud augu. Sisepind on kaetud pruuni glasuuriga.
Kokku oli selles ruumis 18 minu valimisse sobivat servakildu, mis on kuulunud kas
graapenile või mõnele kausile. Kõigi nende servatükkide välispind on kohati või täielikult
saanud tuld. Kõige väiksema nõu diameeter on olnud 12 cm (TM A 178: 3760/1 , 3573) ning
kõige suuremal 20 cm (TM A 178: 2840). Enamikul nõudest on joonornament, mis algab juba
kaelalt. Ühel nõul (TM A 178: 2841) asetseb see kaela ning õla vahel, mis on Lutsu
keraamikakollektsiooni suhtes harvaesinev paiknemine, sest tavaliselt jätkuvad jooned ka õlal
ja allpool seda. Nõude sisepind on kaetud kas rohekates või pruunides toonides glasuuriga.
Tihti on glasuuri puhul märgata selle ebaühtlust nõu pinnal, samuti tumedaid täppe, mis
ilmselt pärinevad tuhast. Tihti on glasuuri valgunud üle serva.
Nõude vormimismass ja murdepind on erinevad: kolme killu murde välispind on hall,
ülejäänutel pruun või punane. Nelja killu vormimismassi lisandis on liiva ja pisut lupja, kuid
ülejäänutel leidub purdu, mis võib erandlikult olla isegi 4 mm läbimõõduga (nt TM A 178:
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2841, 2470), enamasti siiski 2-3 mm suurune. Rohkem leidub lisandis kvartsi ja päevakivi,
üksikutel juhtudel ka vilku. Keskmine seinapaksus on umbes 5 mm, kuid leidub ka üks 2 mm
paksuse seinaga kild (TM A 178: 2514) ning 8 mm paksune sein (TM A 178: 2840). Viimasel
nõul on olnud ka sang, kuid seda pole säilinud. Kahel servatükil on näha, kuidas põlemisel on
lubja kohalt tükk ära tulnud (TM A 178: 4522, 2514).
12-st valimisse sobivast vaagna katkest kümme on kaetud angoobmaalinguga. Glasuurimisel
on kasutatud musta ja valget, kollaseid, pruune ja rohelisi toone. Üks taldriku katke (TM A
178: 4532) on ka väljastpoolt kaetud pruuni glasuuriga. Tihti on nõudele maalitud lihtsad
jooned või lained (nt TM A 178: 3557, 4532, 3561), kuid paljud killud on liiga
fragmentaarsed, et joonisete kohta järeldusi teha. Taimemotiivideks võib pidada figuure kahel
vaagnal (TM A 178: 2455, 3561), kus esimesel on näha valgeid õisi roheliste lehtedega
pruunil taustal ning teisel valge ja rohelisega võrgustikuna joonistatud õit ning otsi lehtedest.
Mõnel juhul on glasuuri ka maha pudenenud, mis võib viidata liiga paksule angoobikihile
(Rohlin 2003: 167). Ühel vaagnal (TM A 178: 686) olevale figuurile on sgraffitotehnikas
tehtud piirjooned. Sama nõu välispinda on enne põletust silendatud ning see on kaetud lilla
vaabaga.
Paarile nõule on teravama esemega tehtud kas jooned (TM A 178: 2856) või lained (3047).
Viimast katab sügavrohelist värvi glasuur, mille all on angoobikiht. Sarnaseid kilde on samas
leiukontekstis veel, kuid need kuuluvad teisele nõule (TMA 178: 2449, 2448). Poolte nõude
murdes on näha peenikest liiva või lupja, kuid teistel ka 2-3 mm jämedust kivipurdu, mis
koosneb peamiselt kvartsist ja päevakivist. Kuna kõik nõud on väga fragmentaarsed, sai
mõõta vaid ühe nõu (TM A 178: 2455) põhja suurust, mis on umbes 10 cm. Ühe tasase
põhjaga nõu (TM A 178: 3557) alla on põlemisel kinni jäänud mingi teine nõu, millest on
jäänud vagu ning pisut pruuni glasuuri. Ühte madalat kaussi (TM A 178: 3047), millel on
olnud ka sang, on ilmselt kasutatud tulel, kuna selle välispind on tahmaseks põlenud.
B ruumi täitekihtides leidus neli kannu serva või sanga. Ühel tugevalt tuld saanud kannul (TM
A 178: 3059) on suuava läbimõõt olnud 18 cm, sanga pikkus 10 cm ning laius 3 cm. Teiste
sangade pikkused on 9,5 cm (TM A 178: 3553) ja 7,5 cm (TM A 178: 3554). Kahel viimasel
nõul on olnud joonornament. Omamoodi on üks sang (TM A 178: 2457), millel on kolm
vajutusjälge. Kõik need on sisepinnalt kaetud kas pruuni, kollase või helerohelise glasuuriga.
Kõigi sangade murdes on näha vähesel määral kivipurdu, aga ka liiva ja lubjatükke.
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Täitekihtide 2.-3. meetrist leiti neli väikseläbimõõdulise nõu põhja, mis on säilinud
katkendlikult. Võimalik, et need on olnud jooginõud või pisemat sorti kannud. Kõige
väiksema nõu (TM A 178: 3275) põhja läbimõõt on vaid 7 cm, kuid kahel suuremal (TM A
178: 3551, 2496) on selleks 10 cm ning põhja paksus jääb 0,8-1 cm vahele. Kolme nõu
vormimismassile on lisatud liiva või kivipurdu, mis koosneb peamiselt kvartsist ja päevakivist
ning mille osakesed võivad olla isegi 6 mm suurused. Sisepind on neil kaetud rohelise, ühel
juhul rohekaskollase glasuuriga, kuid kahel nõul on seda põhja valgunud liiga palju ning
sellest on tekkinud mühk. Kahe nõu välispinnal on näha põlemisjälgi. Erandlik on üks neljast
põhjast (TM A 178: 2824), mis on välispinnal kaetud angoobiga ja reljeefiga, kuid nõud on
liiga vähe säilinud, et teada saada, mida on kujutatud. Selle savinõu murdes suuremat lisandit
ei paista.
Üks erandlik väike nõu (TM A 178: 2484) meenutab pisut kivikeraamikat oma sämbitud
põhja ja reljeefiga. Murdes pole lisandit märgata ning põletuse kvaliteet annab märku kõrgest
põletamistemperatuurist. Nõu pind on kaetud angoobiga ning selle peale on kantud glasuur,
mis on sisepinnal läbipaistmatu roheline ning välispinnal tumesinine. Kõige kõrgemas
säilinud kohas ulatub nõu 7 cm kõrguseni. Oma väiksuse tõttu võiks tegemist olla samuti
jooginõuga.
Samast kontekstist on leitud ka kolm madalat ja ümarat kausi katket. Üks neist (TM A 178:
2577) on nii seest- kui väljastpoolt glasuurimata, kuid näha on pruuni glasuuri pritsmeid ja
tahma jälgi. Savinõu põhja läbimõõt on 5 cm ning tundub, et see on olnud üsna madal ja
ümmargune nõu, kuna juba 5 cm kõrgusel hakkab see taas kitsenema. Teised kaks nõud (TM
A 178: 3566, 3564) sarnanevad omavahel, sest mõlemad on madalad, sisepinnalt kaetud
helerohelise glasuuriga, mille all angoobikiht ning nende ülaääres on joonornament. Siiski
pole tegemist sama nõuga. Ainus kaas (TM A 178: 3057), mis Lutsu tn kaevamistel leiti, tuli
välja B ruumi täitekihtide 2.-3. meetrist, kuid seda on säilinud väga katkendlikult, seda pole
glasuuritud ning seetõttu ei ole võimalik selle kohta järeldusi teha.

3.1.3. Ruum C
Sellest ruumist (joon. 2) kaevati vaid umbes meetripaksune ja -laiune kiht algsest põranda
pinnast, kuid leiuaines oli rikkalik ning seal sisaldus näiteks peamiselt 17. sajandi teise poole
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ja 18. sajandi alguse kahlileide. On arvatud, et see võis olla eraldi ruum, mis kuulus kokku
ruumiga A (vt. ...). (Kriiska, et al. 2010)
C ruumi täitepinnasest tuli välja kaheksa graapeni- või kolmjalgpanni jalga. Pooled jalgadest
on ära murdunud kinnituskohast. Murdes on märgata varieerumist erinevate jalgade
vormismismassi koostise osas, sest mõnede jalgade puhul (nt TM A 178: 6397) sisaldub selles
vaid liiva ja vähesel määral lubjaosakesi, kuid on ka jalgu, mille savi hulka on lisatud isegi 3
mm suurust kivipurdu. Mitmel jalal on säilinud sisepinnal olnud pruuni või rohelist
pliiglasuuri. Mõned jalad on 6-7 cm kõrged ning sihvakad (nt TM A 178: 6396), kuid leidub
ka vaid 3 cm kõrguseid ning murdunud jalgu (nt TM A 178: 6398, 6400).
Sellest ruumist valisin analüüsitavaks vaid kolm servakildu, mis olid erinevad nii kujult kui
tunnustelt. Ilmselt on tegu olnud graapenitega, mida on kindlasti ka kasutatud, kuna
välispindadel on näha tahmajälgi. Kõik need on üsna hea kvaliteediga, sileda murdepinnaga
ning vähese lisandiga. Ühe nõu (TM A 178: 6498) diameeter on olnud üsna väike, 13 cm ning
selle tumepruuni glasuuri puhul on märgata, kuidas lubjatüki koha pealt on glasuur ära tulnud.
Selle profiil sarnaneb Tartu Magasini tn 3 kaevamistel leitud servale (Trummal 1970: 21,
joon. 10). Teiste hulgas paistab silma servatükk (TM A 178: 6504), mis on nii sise- kui
välisküljelt helepruuni glasuuriga kaetud. Lisaks graapenitele leiti täitest üks poolik sang (TM
A 178: 6445) ning osa kannust (TM A 178: 6540). Mõlemal on jälgi tulel kasutamisest.
Kannu murdes on suurel määral liiva ning lupja, mis on mõju avaldanud ka glasuurile, tehes
sellesse augud. Mõlemad on seestpoolt kaetud rohekaspruuni glasuuriga.
Täitepinnase kõige informatiivsemateks keraamikaleidudeks on kuue erineva maalingutega
vaagna, kausi või taldriku fragmenti. Üks nõu keskosast pärinev katke (TM A 178: 6440)
annab aimu keskaegsete hoonejäänuste pinnasega täitmise käigust. Nimelt pärineb see samast
nõust killuga, mis leiti D ruumi täite 3. meetrilt (TM A 178: 5914). Selle pruunil taustal on
kollasega kujutatud gooti kirjas tähed „nd“. Kaks nõu kildu ühest taldrikust (TM A 178: 6516,
6517) on väga värviküllased ning dekoratiivsed. Kahjuks pole aru saada, mida täpselt on
kujutatud, kuid glasuurimisel on kasutatud rohelisi toone, tumepruuni ja kollast. Küllaltki
palju angoobmaalingut on nõu küljest lahti tulnud, mis võib viidata liiga paksule
angoobikihile (Rohlin 2003: 167). Taldriku serv on tagasi keeratud ning see on iseloomulik
17. sajandile (Johansson 2007: 54).
Sügavam kauss või vaagen (TM A 178: 6520) on kaetud musta, kollase, rohelise ja pruunide
toonidega angoobmaalinguga, millel on kujutatud lilli, täppe ja liblikat. Kristluses on liblikal
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olnud hinge tähendus ning samuti on Kristust kujutatud ülestõusmise liblikaga (Tresidder
1997: 114), kuid sellel võis olla vaid illustreeriv tähendus. Seegi nõu on säilinud
katkendlikult, mistõttu ei ole võimalik mõõta anuma kõrgust. Põhja ligikaudne diameeter on 9
cm.
Ühe ja sama nõu kilde leidus ka C ruum ja G ruumi täitekihtidest. Ühe nii sise- kui
välispinnalt kaetud erekollase vaagna kilde (TM A 178: 7088, 6494, 6495, 6493; 6683,
6684(ruum G)) tuli C ruumist ja G ruumi täitekihtide 1. meetrilt. Sama leiukontekstiga on ka
fragmentaarne liud, (TM A 178: 6509, 6513, 6514, 6512, 6515, 6511, 6510; G ruumi 7091,
7090), millel kujutatud tulpi ja ilmselt ka muid taimi, kuid taaskord on rohkem selliseid tükke,
mille kujutistest ei saa täpsemat pilti. Nõu ülaservas on olnud 2 cm ulatuses pruunid ja
kollased randid, taustal - nagu öeldud - lilled, samuti kriipsud, träpsud ja täpid. Põhi on sel
tumepruun, figuurid beežid, erekollased ja rohelised. Katsumisel on tunda, et angoobiga koht
on muust pinnast kõrgem. Osa glasuurist on nõu pinnalt lahti tulnud. Serv on tagasi keeratud,
mis on iseloomulik 17. sajandile (Johansson 2007: 54) ning välispinnal on joonornament.
Pisut pruuni glasuuri on valgunud ka nõu välispinnale. Põhja diameeter on umbes 12 cm.
Murdes on näha liiva ning lupja. Mis puutub nõul kujutatud tulpidesse, siis kesk- ja
varauusajal sümboliseeris see surnust ülestõusmist (Nikkanen 2007: 34).

3.1.4. Ruum G
Ka ruumi G (lisa 2, joon. 2.) täitekihti kaevati labidatega ning leide otsiti transportöörlindilt,
eraldades need meetrite kaupa. Täitekihtides sisaldus muuhulgas 16. sajandi teise veerandi ja
17. sajandi teise veerandi medaljonkahli katkeid, kuid ka 18. sajandi kahlieid ning objekti
kõige vanemad, 15. sajandist pärinevad kahlileiud pärinevad just sellest ruumist (Kriiska et al.
2010). Sellesse ruumi oli suunatud leitud hüpokaustahju suu, mida ilmselt kasutati 16. sajandi
teise pooleni (Ibid.).
G ruumi täitekihtides leidus kokku 30 graapeni või kolmjalgpanni jalga, mille keskmine
kõrgus on ligikaudu 4 cm, kuid arvestanud olen ka murdunud jalgade pikkust. On jalgasid,
mis on peenikesed ja sihvakad (nt TM A 178: 6818, 7459), kuid ka selliseid, mis on pooleks
murdunud ja edasi kasutatud (nt TM A 178: 8559). Ühel juhul on murdunud koht punane
ning ilmselt seda pärast purunemist edasi ei kasutatud (TM A 178: 7463). Enamus jalgadest
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on välispinnalt tumehallid, kuid mitmel jalal paistab silma, et neid on niiskelt kas pintsli või
mõne muu sarnase esemega silendatud (nt TM A 7459, 7462, 7465). Suurel osal jalgadest on
säilinud ka tükike nõu põhja, mis on glasuuritud enamasti pruunides või rohekates toonides.
Glasuuri kvaliteet on ebaühtlane.
Graapeni või mõne muu poti servatükke leiti kokku 14. Välispind on enamusel nõudest
tahmane. Nõude sisepind on kaetud pruunides või rohelistes toonides erineva kvaliteediga
glasuuriga, kuid mõnel juhul on seda valgunud ka nõu välispinnale (nt TM A 178: 7441,
7512). Mõne nõu pinnale on tekkinud põlemisel augud, mille põhjas näha lubjaosakesi (TM A
178: 7441, 5403). Joonornament algab kas nõude kaelal (nt TM A 178: 5403, 7093), või õlal
(TM A 178: 7916). Murdepind on suurel osal nõukildudest kvaliteetne ning sile.
Vormimismassile on lisatud põhiliselt lubjaosakesi, harvem liiva. Suuava diameeter jääb
kirjeldatud nõudel 16-22 cm vahele.
Samast kontekstist tuli arvukalt ühe graapeni erinevaid osi (TM A 178: 8856, 9170, 8855,
10824/1, 9171, 8877, 10824/2). Nõu suuava diameeter on 12 cm ning välispinnal on jälgi
anuma kokkupuutest tulega. Sisepind on olnud kaetud pruuni glasuuriga ning sellega on
kaetud ka väline äär. Serval on näha murdunud kohta, mis pärineb ilmselt mõnelt teiselt nõult,
mis ahjus sinna kinni võis jääda. Nõu vormimismassis on üsna palju kivipurdu, mille hulgas
on isegi 4-5 mm suuruseid kvartsi- ja päevakiviosakesi. Veel ühe väga fragmentaarse graapeni
(TM A 178: 6664, 8326, 8325) osi leiti samuti G ruumi erinevatest kihtidest. Sisepind on
ebaühtlaselt kaetud pruunikasrohelise glasuuriga. Pisut pruuni glasuuri on valgunud ka
põhjale ning ühel küljel on põlemisjäljed. On näha koht, kust on murdunud kandenäsa või
sang. Mõnel pool nõu kehal on lubjatükk põlemisel seina augu teinud. Joonornament katab
nõud kaelast allääreni. Ovaalse suuava diameeter on ühelt küljelt 10 cm ning teiselt 9,5 cm.
Kuna eraldi on säilinud nõu serva ja põhja tükid, siis ei saa nõu kõrgust mõõta.
Erinevaid taldrikute, vaagnate või kausside katkeid oli G ruumi täitekihtides 17. Kõigil neil on
näha angoobmaalinguid. Nõudel kasutatud figuure on kaunistatud kollaste, pruunide, roheliste
või musta värvi glasuuriga. Mõnedel neist on ka välispinda kaunistatud. Näiteks ühe taldriku
servakillu välispinnal on joonornament ning laineline joon (TM A 178: 7560). Peamiselt on
neil nõudel kujutatud täppe, kriipse ja lihtsaid jooni (nt TM A 178: 6781, 6774, 7161), kuid
on ka selliseid, mida kaunistavad taimede motiivid (TM A 178: 6775, 6780). Viimane näide
on hea ka selle poolest, et angoobmaalingut ümbritsevad sgraffitotehnikas tehtud piirjooned.
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Sama tehnikat on kasutatud ka mõnede teiste nõude kaunistamiseks (TM A 178: 8057, 7159),
kuid viimase killu mustri puhul torkab silma sarnasus nõuga TM A 178: 182, mis leiti A
ruumi täitekihtide 1. meetrist. Ühel kollase glasuuriga kaetud taldriku servatükil (TM A 178:
8394) on näha jälgi tulel hoidmisest. Selle tagasikeeratud äär viitab 17. sajandi toodangule
(Johansson 2007: 54). Silma paistab see, et taldrikute ja vaagnate murdes ei ole näha
kivipurdu, mis näiteks graapenite puhul on palju tavalisem. Siiski on murdepinnal märgata
liiva ja lubjaosakesi. Ühel samast kontekstist pärineval servatükil on näha kohta, kus kunagi
on asunud sang (TM A 178: 8057).
Veel leiti selle ruumi täitekihtide eri meetritelt vaagna äär, mis koosneb neljast tükist (TM A
178: 8228, 7094, 7877, 9166). Selle seinapaksus on 6-8 cm. Sisepind on kaunistatud pruunil
taustal oleva kollase angoobmaalinguga. Vaagna serval on kaks peenikest ranti, kuid pisut
allpool paikneb kahest lainelisest joonest kokkupandud motiiv. Pärast seda on näha veel jooni,
kuid nõu keskosas on ilmselt taimemotiiv. Ühel killul võib märgata ka rohelist glasuuri. Nõu
välispinnale on valgunud pruuni glasuuri, samuti on näha põlemise jälgi. Vaagna ääre sisse on
tehtud augud, mille abil seda ilmselt seinale on riputatud, nagu renesanssajastul kombeks
(Niukkanen 2007: 32). Veel ühe vaagna või liua ülaserv (TM A 178: 7877, 9166) on
tagasipööratud äärega, seega võiks see olla vähemalt 17. sajandi nõu (Johannson 2007: 54).
Nõu pind on kaetud pruuni glasuuriga, mida on kaunistatud kollase ja rohelise värviga.
Ülaservas on kaks kollast lainelist joont, mille ristuvat ala on kaunistatud rohelist värvi
glasuuriga. Välispinnal on lilla vaap ning see on tuld saanud.
Säilinud on ka angoobmaalingutega vaagen (TM A 178: 9165, 6810; lisa 2, joon.6.), mille
tükke leidus erinevates G ruumi täitekihtides. Selle murdes on näha lisaks liivale kivipurdu,
mille hulgas on 2-3 mm suuruseid kvartsi, päevakivi- ja vilguosakesi. Lisandiosakesi, sh isegi
6 mm suurune kivitükk on näha ka nõu välispinnal. Põhjale on sattunud rohelist glasuuri, kuid
samuti on näha jälgi kokkupuutest tulega. Nõu sisepind on glasuuritud, kuid palju sellest on
lahti murenenud, eriti äärest. Värvidest on kasutatud smaragdrohelist, kollast ja
kollakasrohelist, kuid nõu fragmentaarsuse ja glasuuri seisundi tõttu ei saa öelda, mida on
kujutatud. Ilmselt on tegemist taimemotiividega. Nõu kõrgus on 6,8 cm ja põhja läbimõõt
ligikaudu 12,5 cm.
G ruumi täitekihi 1. meetris oli veel üks sangaga kannu osa (TM A 178: 7698). Murdes on
näha pisut lupja ja kvartsi, kuid üldiselt on murdepind sile ja ühtlane. Nõu sisepind on kaetud
helepruuni kvaliteetse glasuuriga, kuid kohati on seda ära tulnud. Glasuuri on valgunud ka
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nõu põhjale, kuhu muuhulgas on ilmselt ahjus kinni jäänud mõni teine nõu. Nõu välispind on
viimistletud ning õlal on joonornament. Kannu suuava diameeter on 18 cm ning põhjal 15 cm.
Sanga laius on olnud 4 cm, kuid seda pole säilinud. Veel üks kann (TM A 178: 6811), mille
suuava diameeter on 20,5 cm, on kaetud kollakaspruuni glasuuriga. Käepideme laius on 4,5
cm, pikkus 11,5 cm. Nõu välispinnal on joonornament ning sellele on valgunud ka glasuuri.
Sang (TM A 178: 6773), mis ilmselt pärineb taldriku küljest, on pikkusega 10 cm. See on
kaetud angoobikihiga ning glasuuritud kollakasrohelisega. Murdes on näha liiva.
Samas kontekstis leidus väga suure ning raske kausi põhi (TM A 178: 8876, 10823), mille
paksus on 1,5-1,8 cm ning seinal 0,7 cm. Välispind on tuld saanud ja murdes on näha liiva.
Sisepind on kaetud rohekaspruuni glasuuriga. Põhja diameeter on u 14,5 cm ning laieneb
ülespoole, kuid kõrgust mõõta ei saa. Üsna omapärane on üks 4,8 cm kõrgune savikauss (TM
A 178: 8032, 7697), mis on sisepinnalt kaetud angoobikihiga ning kaunistatud mustade
figuuridega. Taaskord on tegemist liiga fragmentaarse nõuga, et teada saada, mida täpsemalt
on kujutatud, kuid mustad jooned valgel angoobitud taustal võiksid kujutada hieroglüüfe.
Kuna nõul puudub varauusaegsetele nõudele iseloomulik profileeritud serv ning selle asemel
on lihtne äär, võiks see olla üsna hilist, võimalik, et 18. sajandi päritolu. Võimalik, et selle
kausi näol on tegemist sooviga järele valmistada 18. sajandil populaarseks saanud portselani.
Kausi põhja läbimõõt on umbes 9 cm ja paksus 4 mm.

3.2. Teine keskaegne hoone ehk ruum D
Ruumi D (lisa 2, joon. 2.) kaevati labidatega 3,66 m sügavusele ning leide otsiti
transportöörlindilt, eraldades neid kihtide kaupa nagu ka teistes ruumides. Sealsetes
täitekihtides leidus suurel hulgal erinevate nõude osi või hästisäilinud nõusid, mis on andnud
alust arvata, et selle hoone varemeid on mingil perioodil kasutatud prügi ladustamise kohana.
Muuhulgas on sealt leitud 17.-18. sajandisse kuuluvaid kahlitükke. (Kriiska et al. 2010)
D ruumi täitekihtidest leiti kokku kümme erineva kujuga graapeni või kolmjalgpanni jalga,
mille keskmine kõrgus (sh murdunud jalad) on ligikaudu 4 cm. Nende seas on peenikesi ja
sirgeid (nt TM A 178: 5730), kuid ka lühikesi ja töntsakaid jalgu (nt TM A 178: 5724, 5727).
Nõude sisepinda katab pruunides või rohelistes toonides glasuur. Tihti võib murdepinna
välisküljel olla lisaks punasele musta või halli tooni. Vormimismassile on lisatud 2-3 mm
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suurust kivipurdu, kuid ühel jalal (TM A 178: 5730) on lisand peenem. Mitme jala välispinnal
on märgata töötlemise jälgi, põlemisjälgi ning ka neile valgunud glasuuri.
Samast kontekstist oli kokku seitse graapeni või mõne muu nõu servakildu, mille väikseim
diameeter on 10 cm (TM A 178: 5706) ning suurim 19 cm (TM A 178: 5702). Murdepinnas
on enamikul servakildudest kivipurdu, mis koosneb peamiselt kvartsist ja päevakivist, kuid on
ka vilku. Purru suurus on peamiselt 2 mm, mõnel juhul 3 mm. Sisepind on kõigil nõudel
kaetud glasuuriga, mis on kollane või erinevates pruunides ja rohelistes toonides, kuid
kvaliteedilt erinevad need suuresti. Ühel servakillul (TM A 178: 5565) on glasuur suurelt jaolt
maha pudenenud, osadel nõudel on glasuuris näha tumedaid laike (nt TM A 178: 5704, 6242).
Kõigil seitsmel nõukillul on välispinnal põlemisjäljed kas kogu ulatuses või paiguti, paljudel
juhtudel on sinna valgunud glasuuri. Joonornamenti on näha vaid ühel savinõu killul (TM A
178: 5706).
Pisikese graapeni katked (TM A 178: 6050) asusid D ruumi täitekihtide 2. meetris. Kahjuks ei
ole säilinud selle kandenäsa, mis võimaldanuks nõud dateerida. Selle sisepind on kaetud
kollase glasuuriga, mille sees on rohelised laigud. Rohkem glasuuri on valgunud nõu põhjale.
Kandenäsa vastasküljel on näha põlemisjälgi ning õlal on joonornament. Graapeni seina
paksus on 3 mm, põhjal aga 4-6 mm ning nõu kõrgus on 9,8 cm.
Kolm pisemat leitud taldriku või vaagna kildu on kõik kaetud angoobmaalingutega. Üks neist
(TM A 178: 5567) on kaetud rohekaspruuni glasuuriga, millele on joonistatud spiraali
moodustavad kollased jooned. Nende vahel on kasutatud rohelist värvi. Mõnedes kohtades on
kollast maha koorunud, mis ilmselt tulenes liiga paksust angoobikihist (Rohlin 2003: 167).
Teisel taldrikul (TM A 178: 6247) on kasutatud rohelist, kollast ning musta värvi, kuid kild
on liiga pisike, et anda informatsiooni sellel kujutatu kohta. Kolmas eelpoolmainitud kildudest
on kvaliteetse murdepinnaga ja üsna suur, kuid sellel on tükk glasuuriga kaetud osast koos
seinaga ära tulnud. Allesjäänud osa taust on pruunikasroheline ning sellele on maalitud
kollased lainelised jooned, mille otsas on roheline täpp. Ka mujal nõu osas on näha kollaseid
ja rohelisi jooni. Sarnase maalinguga tükk on leitud ka G ruumi täitekihtide 1. meetrist. Nõu
välispinnal on lilla varjundiga pruun vaap.
Lutsu tn 2 hoone kaevamiste kõige leiurohkem oli ruumi D täitepinnase 2. meeter, milles
leidus mitmeid hästisäilinud nõusid, teiste seas üks terve kruus (TM A 178: 6054; lisa 2, joon.
3.). Selle sisepind on kaetud tumerohelise glasuuriga, kuid äärtest on see heledam. Põhjal on
näha põlemisjälgi. Nõu kõrgus on 4,5 cm, suuava läbimõõt 9,5 cm ning põhja diameeter 6 cm.
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Sanga pikkus on aga 6,5 cm ning laius 1,5 cm. Nii oma mõõtudelt kui välimuselt sarnaneb see
kruus Rootsist Slottsfjärdenist leitud nõule, mis on dateeritud 16. sajandisse (Wahlöö 1976: nr
358). Vahe on aga sanga asendis, mis Lutsu tänava kruusil on vertikaalne, kuid Rootsi leiu
puhul asetseb horisontaalselt. Strauss on paigutanud Riiast leitud vertikaalselt asetseva
sangaga ja sarnase kujuga kruusi 17. sajandisse (Strauss 1969: 247, Tafel 25, 6), mis on
tõenäolisem dateering.
Samast kontekstist leiti üsna hästi säilinud vaagen (TM A 178: 5685, 5916, 6049; lisa 2, joon.
7. ), mis sisaldab vormimismassis nii lubjatükikesi, liiva kui kivipurdu, osakeste suurusega
kuni 4 mm. Nõu välispinnal on näha üksikuid tumedaid laike, mis võivad viidata sellele, et
nõu on tuld saanud. Sisepind on kaetud angoobmaalingutega, mis on üksikutes kohtades maha
kulunud. Nii rohelist kui pruuni glasuuri on nõu pinnal laiali valgunud. Savinõule on
joonistatud kollased jooned ning üksteisega ristuvad lained moodustavad ringe, mille sisepind
on kaetud rohelise glasuuriga. Taldriku põhja poole suunduvale kaldepinnale on maalitud
stiliseeritud õied ning lehed. Nõu põhjas on kujutatud lindu, millest on näha jalad ja saba või
tiib. Linnu kujutis võis tähendada headust (Niukkanen 2007: 35), truudust protestantlikule
usule, armastust, või erootilist tagamõtet (Russow 2005: 203). Tuleb aga silmas pidada, et 17.
sajandil ei pruukinud dekooril enam sügavamat tähendust olla ning see oli eelkõige kaunistus
(Russow 2005: 204). Sarnase kujuga linnu jalgu on kujutatud ka ühel savinõu katkel (TM A
92: 2340), mis pärineb Spordimuuseumi kaevamistelt. Lutsu tänavalt leitud nõu kõrgus on 5
cm, diameeter 26,5 cm, põhja diameeter umbes 10,5 cm ning paksus 5 mm. Sein aga on 7-9
mm paksune.
Veel leiti sama ruumi täitekihtidest vaas (TM A 178: 5690; lisa 2, joon. 5), mis on
katkendlikult säilinud. Nõu sisepind on kaetud rohekaspruuni ühtlase glasuuriga, mis on
kivipurru kohal heledam. Pisut glasuuri on valgunud ka võrikule. Vaasi välispinna üks külg
on saanud tugevalt põletada. Nõu õlal on joonornament. Savinõu kõrgus on 17,5 cm, suuava
diameeter 11 cm, ümbermõõt õlal umbes 44 cm ning põhja diameeter 9,4 cm. Serva paksus
vaasil on 5-6 mm, kuid põhjal 4 mm. Kahjuks ei õnnestunud sellise kujuga vaasile vasteid
leida.
Samast täitekihist tuli välja ka üks üsna hästi säilinud sangaga kann (TM A 178: 5683, lisa 2,
joon. 4.), millel puudub põhi ning osa seinast. Nõu murdes on näha kivipurdu ning liiva.
Kannu sisepind on kaetud õhukese rohelise, veidi pruuni varjundiga glasuuriga. Välispinnal
aga on kaelalt algav joonornament, mis lõpeb allpool õlga. Sanga vastasküljelt on nõu pind
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tumehalliks põlenud ning ka sang ise on tuld saanud. Sanga pikkus on 8,7 cm, suuava
diameeter on 14,5 cm ning õla ümbermõõt ligikaudu 60 cm. Nõu kõrgust selle fragmentaaruse
tõttu teada ei õnnestunud saada. Rootsist Slottsfjärdenist leitud sarnase kujuga savinõu, millel
küll joonornament katab kogu keha, on dateeritud 15. sajandisse (Wahlöö 1976, nr 307).
Kahel kannu serval on säilinud ka sang. Üks neist (TM A 178: 5692) on kahjuks liiga
katkendlik, et mõõta suuava läbimõõtu, kuid kõrgus võis tervel nõul olla 17-18 cm, sanga
pikkus on 9 cm ning laius 2,5-3 cm. Nii kannu murdes kui pinnal on näha palju kivipurdu ja
liiva ning õlal joonornamenti. Nõu sisepind on kaetud tumerohelise glasuuriga, mida on
valgunud ka väljapoole. Teisest kannust on säilinud kaks tükki (TM A 178: 5701, 5703),
mille murdes on samuti näha üsna palju kuni 4 mm suurust purdu. Sisepind on kaetud rohelise
glasuuriga, mida on valgunud ka välispinnale. Selle kannu suuava diameeter on olnud 20 cm,
kuid sang pole kahjuks säilinud.
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4. Kolmjalgnõude kandenäsad
4.1. Esimene keskaegne hoone
4.1.1. Ruum A
A ruumi täitekihtide 1. meetris leidus üks kandenäsa (TMA 178: 191; lisa 1, joon. 1.), millega
on säilinud ka pisut serva. Näsa on erinev, sest see mitte ei tõuse nurga all, vaid langeb toru
keskelt, mis annab alust arvata, et see on põletusel kannatada saanud. Lömmi vajunud kohale
on pandud tumepruuni glasuuri. Ka sisepind on samasuguse glasuuriga kaetud. 10 cm pikkuse
kandenäsa ots on kaheosaline ning otsa suunas laienev. Ümbermõõt enne profileeritud otsa on
9,7 cm, kuid diameetri mõõtmine oli raskendatud, kuna ka see oli lömmi vajunud. Ilmselt on
see olnud umbes 4 cm. Sellist tüüpi kandenäsa on leitud Rootsist Vadstenast ning see on
dateeritud ajavahemikku 1570-1620, kuid sealne kandenäsa ei ole glasuuritud (Bergold et al.
2004: 7) 5. Seda tüüpi käepidet on paigutatud ka 17. sajandi algusesse (Bergold et al. 2004:
15) ning ilmselt võib niiviisi dateerida ka Lutsu tn 2 leiu.
A ruumi täitekihtide 2. meetrist, veidi kõrgemalt arvatavasti 17. sajandil rajatud kivisillutisest
(Kriiska et al. 2010), pärinevad kaks leidu: graapeni kandenäsa ja üks kolmjalgnõu jalg.
Huvipakkuvam on kandenäsa (TMA 178: 10122; lisa 1, joon. 2.), mille murre on pooleldi
tumehall ning ääre poolt punakam. Kuna see pole terviklikult säilinud, ei ole selge näsa
pikkus. Ümbermõõt on aga 9,1 cm ning eendunud osa diameeter 3,5 cm. Kandenäsa ots on
üheosaline, eendudes umbes 3 mm ning seejärel kitsenedes 2,4 cm laiuseks. Sarnase kujuga
kandenäsa on Rootsist Norrköpingist leitu põhjal dateeritud vahemikku 1620-1660 (Bergold
et al. 2004: 6). Kuna Eesti alal tegutsenud pottsepad tõenäoliselt üritasid konkurentsi tõttu
alati uued nõuvormid ning moed võimalikult kiiresti üle võtta (Strauss 1969: 28), võib arvata,
et ka Tartust leitud kandenäsa kuulub 17. sajandi keskpaika.

4.1.2. Ruum B
Ruumist B on leitud kokku 11 kandenäsa. Täitekihi 1. meetrist tuli välja vaid üks 4,5 cm
pikkuselt säilinud kandenäsa (TM A 178: 675; lisa 1, joon. 3.). Murdes paistavad silma vilgu5
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ja päevakivipurd ning liiv. Kandenäsa välispind on punakaspruun, kuid ilmselt on alumine
külg ka tuld saanud. Arvatavasti on tegemist olnud väikse nõuga. Kandenäsa ots on üsna
lihtsakoeline: toru laieneb otsa poole ning pärast sügavamat lohku tekib 0,3 cm paksune otsa
poole kitsenev serv. Seestpoolt on kandenäsa lehtrikujuline. Diameeter laiemast kohast on 3,4
cm ning ümbermõõt vaid 8,6 cm. Kahjuks ei õnnestunud leida sellele kandenäsale ühtegi
vastet ega dateeringut.
B ruumi täitekihis leidus üks üsna massiivne, kuid poolik kandenäsa (TM A 178: 4867; lisa 1,
joon. 4.), mis oma suuruselt võiks kuuluda kolmjalgpannile. See näeb välja üsna robustne, ots
on katkine ja ebakorrapärane, keha praeguline ning vormimismassi lisandiks on jäme
kivipurd. Murdes ja kandenäsa pinnal on näha 2-3 mm ning ka 5-7 mm suuruseid vilgu-,
päevakivi- ja kvartsiosakesi ning lubjatükikesi. Kandenäsa välispind on punakaspruun ning
ühelt poolt, arvatavasti alumiselt küljelt, mustaks põlenud. Nii näsa otsal kui sisepinnal on
märgata sinna valgunud pruuni glasuuri. Ots on väga lihtne, moodustades 1,2 cm laiuse ääre,
mis pärast 0,2 cm võrra torust eendumist taas otsa poole kitseneb. Poolikult kandenäsa on
säilinud ühelt poolt 4,4- ning teiselt poolt 6 cm. Kandenäsa diameeter laiemal kohal on 5,4 cm
ning ümbermõõt 14 cm. Kahjuks ei õnnestunud sellele leida paralleele ega seda dateerida.
Kõige rohkem kandenäsasid – kokku viis eksemplari - tuli B ruumis välja täitepinnase 2.
meetrist. Üsna põneva kujuga oli üks kandenäsadest (TM A 178: 2473; lisa 1, joon. 5.), mille
murdepinna keskosa on hall ja servad punased. Vormimismassi lisandiks on liiv, mille hulgas
on kuni 2 mm suuruseid kvartsi- ja päevakiviosakesi ja ka lubjatükikesi. Kandenäsaga on
säilinud ka tükike graapeni seina, mille sisepind on kaetud pruuni läikiva ning üsna halva
kvaliteediga glasuuriga. Välispind on kandenäsal aga tugevalt tahmunud, eriti ülevalt poolt.
Näsa otsal ja ülaosas on rohelist glasuuri, mis on sinna sattunud ilmselt ahjus mõne teise nõu
küljest. Nupuosa on kaheosaline. Esimese osa moodustab ülejäänud torust eendunud serv ning
teise 0,8 cm laiune äär, mis kitseneb otsa suunas. Nende vahel on sügavam lohk. Selle
kandenäsa pikkus on 9,5 cm, diameeter 3,5 cm ning ümbermõõt 10 cm. Norrköpingist leitud
väga sarnase otsaga kandenäsa dateeringuks on pakutud vahemikku 1620-1660 (Bergold et al.
2004: 6), mis võib viidata ka Lutsu tn2 leiu kuulumisele 17. sajandi keskele.
Samast kontekstist on leitud üks üsna robustse väljanägemisega kandenäsa (TM A 178: 2826;
lisa 1, joon. 6.). Selle murdes on näha päevakivi- ja kvartsiosakesi, mille läbimõõt ulatub isegi
4 mm-ni, kuid ilmselt on tegemist liivaga, kuna osakeste servad on ümarad. Kandenäsa
välispind on pruun ja laiguline. Igale poole on valgunud rohekaskollast glasuuri, mida on nii
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paremal alumisel poolel kui ka küljel asetsevates lohkudes. Ilmselt on poti õlal olnud
joonornament. Kandenäsa nupp on kaheosaline ning kitsenev. Esimene osa laieneb ning
moodustub 0,6 cm jämedune äär. Selle järel paikneb kumer ja kitsenev ots. Kahe detaili
vahele on tõmmatud millimeetriste vahedega triibud. Kandenäsa pikkus on 8 cm, diameeter
4,4 cm ning ümbermõõt umbes 7,7 cm. Rootsi leidude põhjal on taolist tüüpi kandenäsad
dateeritud vahemikesse 1620-1660 (Norrköpingis), 1650-1673 (Örebros) ning 1675-1735
(Stockholmis) (Bergold et al. 2004: 6, 8, 13). See jätab kandenäsa dateerimiseks enam kui
saja aastase vahemiku, mis ulatub 17. sajandi esimesest veerandist 18. sajandi esimesse
poolde.
Üks eksemplar (TM A 178: 2825; lisa 1, joon. 7.) on tõenäoliselt detail kolmjalgpanni küljest,
kuna koos kandenäsaga on säilinud pisut madala nõu seina. Murdes ei ole lisandit eriti paista,
küll aga on kivipurdu tunda nõu pinnal. Välispind on pruunikaspunane ning alumine osa
mustaks põlenud. Paremale küljele on valgunud rohekaspruuni glasuuri, mis ilmselt on sama,
mis nõu siseküljel. Nupuosa on kaheosaline ning koosneb kahest 0,4 cm laiusest äärest, mille
vahel on vahekoht. Otsast teine serv laieneb. Kandenäsa pikkus on 9,5 cm, diameeter 3,7 cm
ja ümbermõõt 9,9 cm. Kujult meenutab see väga Magasini tänavalt leitud pannide
kandenäsasid (TM A 149)6, mis arvatavalt kuuluvad 1684-1708 tegutsenud Johann Rehni
töökoja toodangu hulka (Tvauri, Metsallik 2006: 31). Nii võiks dateerida 17. sajandi lõppu
või 18. sajandi algusesse ka Lutsu tänava leiu.
Väga eriline kandenäsa (TM A 178: 2835; lisa 1, joon. 8.) leiti B ruumi täitepinnase 2.
meetrist. Ilmselt on see kuulunud pannile, kuna säilinud on pisut seina madalast nõust. Selle
sisepind on kaetud lausa 1 mm paksuse ning läbipaistmatu smaragdrohelise glasuurikihiga.
Nõu murdepind on intensiivset oranžikaspunast värvi ning peale lubjaosakeste ei ole muud
märgata. Kõige suuremat huvi pakub aga kandenäsa välispind, mis on pruunikaspunane,
altpoolt tumedam ning silutud. Viimistlusest on pinnale jäänud ka soonekesed, mis on erineva
ulatuse ning sügavusega. Kandenäsa laieneb otsa poole, kuid kindlat nuppu sellel pole. Selle
asemel on ots glasuuritud läikivrohelise pliiglasuuriga. Kandenäsa pikkus on 6 cm,
ümbermõõt laiemast kohast 10,8 cm ning diameeter 3,4 cm. Erki Russow on välimuse järgi
otsustades selle vanuseks pakkunud 17. sajandi (Russow määrang 27.04.2010).
Eelmisega samast leiukontekstist leiti ka üks pisemat sorti kandenäsa (TM A 178: 2836; lisa
1, joon. 9.). Selle murdes on märgata liiva ning lupja. Kandenäsa välispind aga on üsna palju
6
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tuld saanud ning seda kahelt küljelt ning selle seest. Sellele on valgunud ka pisut roheka
varjundiga pruuni glasuuri. Näsa otsas on umbes 1 cm laiune ülejäänud torust eendunud äär,
mis otsa poole laieneb. Pikkus on sellel umbes 6,3 cm, diameeter 3,2 cm ning ümbermõõt 9
cm. Stockholmist leitud sarnane kandenäsa on paigutatud ajavahemikku 1642-1650 (Bergold
et al. 2004: 13), mille põhjal võib oletada ka Lutsu tänavalt leitud eksemplari pärinevaks 17.
sajandi keskpaigast.
B ruumi täitepinnase 3. meetrist pärineb üks poolik, kuid üsna jäme kandenäsa (TM A 178:
3580; lisa 1, joon. 10.), mille murdes on üsna suur kvartsitükk, kuid ka liiva ja 2-3 mm
suurust kvartsi- ja päevakivipurdu. Kandenäsa alumine osa on mustaks põlenud. Näsa ots on
kaheosaline, kus esimese osa moodustab 0,3 cm võrra torust eendunud ja 0,5 cm laiune äär.
Kandenäsa lõppeb otsa poole kitseneva 0,5 cm laiuse kandilisema osaga. Näsast on säilinud
ühelt poolt 6,3- ja teiselt poolt 8,3 cm pikkune osa. Kõige laiemast kohast on diameeter 4,3
cm, kuid otsast 2,1 cm ning ümbermõõt on 11 cm. Väga sarnase välimusega panni kandenäsa
on Stockholmist leitu põhjal paigutatud ajavahemikku 1570-1600 (Bergold et al. 2004: 12),
kuid ka ajavahemikku 1630-1642 (Bergold et al. 13). Tegemist võib olla korduvvormiga või
olukorraga, kus selline kandenäsa kuju oli kasutusel 16. sajandi viimasest veerandist 17.
sajandi keskpaigani.
Täitekihis sügavusel 3,3 m paiknes kolm kandenäsa, millest kaks (TM A 178: 4410; lisa 1,
joon. 11., 4411, joon. 12.) olid nii suuruselt kui savikoostiselt üsna sarnased. Murdes on
märgata vilku, päevakivi ning kvartsi, mille osakesed võivad olla isegi kuni 5 mm
läbimõõduga. Samuti leidub lisandis lubjaosakesi. Esimene kandenäsa on 7,2 cm pikk,
ümbermõõt 12 cm ning diameeter 3,8 cm;

teine 7 cm pikk, ümbermõõt 11,4 cm ning

diameeter 3,7 cm. Viimase alumine külg on saanud tuld. Seega on kõige suurem erinevus just
ümbermõõdus. Hoolimata sellest võiks tegemist olla sama nõu kahe kandenäsaga, kuna on
teada, et suuremate nõude puhul oli graapenitel kaks näsa (Tamm 1987: 98). Mõlemal puudub
otsast iseloomulik nupp ning selle asemel lõppeb toru lihtsalt ära. Sarnase välimusega
kandenäsasid on Lüneburgis dateeritud vahemikku 1630-1670 (Kühlborn 1995: 38, Abb. 2,
8), mistõttu ka Tartust leitud kaks kandenäsa võiksid pärineda 17. sajandi keskpaigast.
Sarnane kandenäsa (TM A 92: 4555) on leitud ka Spordimuuseumi kaevandist, kuid see on
väiksem.
Samast kihist pärineb ka kandenäsa, mis ilmselt on kunagi olnud panni küljes (TM A 178:
4412; lisa1, joon. 13.). Murdepind on üsna ebaühtlane ning sooniline, samuti on savis üsna
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palju lisandit, mille hulgas on lubjatükikesi, kvartsi ja päevakivi. Säilinud on osa pannist, mis
on seestpoolt kaetud rohekaskollase läikiva glasuuriga. Seda on valgunud ka kandenäsale.
Välimuselt on kandenäsa lihtne. Selle otsas on pisut ülejäänud torust eendunud 1 cm laiune
äär, mis kitseneb otsa suunas. Kandenäsa pikkus on 6 cm, ümbermõõt 10 cm ning diameeter
kõige laiemast kohast 3,4 cm. Stockholmist leitud paralleel on dateeritud vahemikku 16001630 (Bergold et al. 2004: 13), mis võiks ka Eesti leiu paigutada 17. sajandi algusesse või
esimesse veerandisse.

4.1.3. Ruum C
C ruumist tuli välja tervelt kuus kandenäsa, kuigi kaevati vaid umbes 1 meetri sügavusele.
Üks neist (TM A: 6657; lisa 1, joon. 14.) leiti umbes poole meetri sügavuselt, arvestades
esialgsest põranda kõrgusest. Tegemist on kvaliteetse savinõu osaga, millel on allpool näha
vaid üht terava esemega tõmmatud vagu. Nõu pind on sile, kuigi murdes on näha ka 3 mm
suurust kivipurdu. Nõu õlal on olnud joonornament. Kandenäsa on alt tumedaks põlenud,
pealtpoolt aga pruunilaiguline ning samuti on nupuosale valgunud pruuni glasuuri. Selle
kandenäsa otsa saab pidada kaheosaliseks, kus esialgu ots umbes 2 mm võrra muust torust
eendub ning pärast kitsast riba taas kitseneb. Näsa otsas on aga 1,8 cm diameetriga üsna
kandiline ja 3 mm laiune serv. Kõige laiemast kohast on 7 cm pikkuse kandenäsa diameeter
3,3 cm ja ümbermõõt 9,4 cm. Midagi sarnast on leitud Lõuna-Rootsi linnast Örebrost, kus
sarnaseid leide on dateeritud vahemikesse 1670-1740 ning 1670-1690 (Bergold et al. 2004:
8). Võib arvata, et ka Lutsu tänava hoonest leitu võib kuuluda 17. sajandi lõppu või 18.
sajandi algusesse.
Kõik ülejäänud kandenäsad on kogutud täitekihtide 1. meetrilt. Üks neist (TM A 178: 6394;
lisa 1, joon. 15.) on üsna heas seisukorras, kuigi sellel on kohati pisikesi tükikesi ära tulnud.
Murdes on näha peenikest lisandit, mis ilmselt on liiv, samuti leidub seal lubjaosakesi.
Kandenäsa on üle pinna üsna tugevalt tahmaseks põlenud. Nõu sisepind on olnud glasuuritud
tumerohelise läbipaistmatu ja läikiva glasuuriga, kuid seda on valgunud ka välispinnale. Torul
on näha omapärane laiem kühm, mis veel enne otsa kitseneb. Kandenäsa ots on üsna lihtne,
üheosaline ning laieneb otsa poole. Toru ümbermõõt on 10,5 cm, pikkus umbes 7,5 cm ning
diameeter 3,8 cm. Kahjuks ei õnnestunud seda nõud dateerida.
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Üks suur kandenäsa (TM A 178: 6814; lisa 1, joon. 16.) on väga hea kvaliteediga ning pole
välistatud, et tegemist on importnõu katkega, kuigi tõestada on seda raske. Murdekoht on sile
ning lisandit ei paista olevat, kuigi märgata on pisikesi valgeid lubjaosakesi. Nõu sisepind on
pruuni glasuuriga kaetud, välispind on altpoolt tumedaks tahmunud. Kandenäsa ots on
omapärane ning kaheosaline. Esimene osa eendub poti poolt umbes 3-4 mm ning pärast 2 mm
laiust äärt kitseneb taas sentimeetri võrra. Otsas aga on 8 cm paksune laienev osa, mille
diameeter on 2,5 cm. Ligi 10 cm pikkuse kandenäsa diameeter kõige laiemast kohast on 4,4
cm ning ümbermõõt 11,1 cm. Sarnase kujuga, kuid väiksem ja halvema kvaliteediga
kandenäsa (TM A 25: 55) on leitud Toomemäe põhjanõlvalt, kuid puuduvad andmed selle
vanuse määramiseks.
Järgmine kandenäsa (TM A 178: 6815; lisa 1, joon. 17.) näeb välja robustne. Siiski võis nõu
tervena üsna kvaliteetne olla. Nõu välispinnal on olnud joonornament. Murdes on näha liiva.
Eripärane on see, et kahe külje peal paikneva lohu asemel on sel nõul neli, mõlemal pool
kaks. Kandenäsa nupp on kolmeosaline ja profileeritud. Esimene osa on kõige laiem,
eendudes ülejäänud torust 0,4 cm. Keskmine osa kitseneb ning lõpus on kandiline 0,8 cm
laiune ja 2,6 cm läbimõõduga ots. Pikkus on sellel kandenäsal 10 cm, ümbermõõt 11,7 cm
ning diameeter laiemast kohast 4,4 cm. Sarnast kandenäsa on Lüneburgis dateeritud
vahemikku 1640-1680 (Kühlborn 1995: 38, Abb. 1, 3), kuid sellist on paigutatud ka 18.
sajandisse (Kühlborn 1995: 41, Abb. 11, 4) ning ilmselt pärineb ka Lutsu tn 2 leid vahemikust
17. sajandi keskpaik - 18. sajand.
Viies kandenäsa sellest ruumist (TM A 178: 6816; lisa 1, joon. 18.) on pisut sarnane
eelmisele. Selle murdes on peenemaid lubjatükke. Huvitaval kombel on tahmaseks tõmbunud
just kandenäsa ülemine pool ning näha on ka pisike pruun glasuuripritse. Ilmselt on nõul
olnud joonornament, kuigi täie kindlusega ei saa seda kandenäsa fragmentaarsuse tõttu öelda.
Oma välimuselt võiks see olla importkeraamika, kuid seda on väga raske tõestada. Järeldan
seda nõu kvaliteedi põhjal. Kandenäsa nupp on profileeritud kolmeosaline. Esimene osa
moodustab ülejäänud torust veidi eendunud ääre, mis pärast peenikest vahekohta läheb üle
keskmiseks ja see omakorda kitseneb kandenäsa otsaks, mille diameeter on vaid 1,9 cm.
Kandenäsa pikkuseks on 10 cm, ümbermõõt 12 cm ning diameeter laiemast kohast 3,8 cm.
Rootsis Vasaparkenis on taolist kandenäsa dateeritud ajavahemikku 1660-1690 (Bergold et al.
2004: 4), mistõttu ka Eestis võiks selle kasutusaeg langeda 17. sajandi viimasesse veerandisse
või lõppu.
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Sellest ruumist tuli välja ka üks kandenäsa (TM A 178: 6395; lisa 1, joon. 19.), millel on
väliseid sarnasusi Tvauri ja Metsalliku artiklis kirjeldatud kandenäsadega väidetava
pottsepatöökoja asupaigast (Tvauri, Metsallik 2006: 42). Murdes on näha keskmise suurusega
lisandit, kuid välispind on kehvema väljanägemisega. Sisepind on olnud nõul glasuuritud
punakaspruuniks. Nagu eelmistelgi kandenäsadel, on ka selle nupp kolmeosaline ja
profileeritud. Esimene osa eendub ülejäänud torust 0,3 cm võrra ning on 0,5 cm laiune.
Sellele järgnevad kaks kitsamat osa. Kandenäsa pikkus on 8 cm, ümbermõõt 7,9 cm ning
maksimaalne diameeter 2,7 cm. Kuna, nagu öeldud, sarnaneb see kandenäsa Magasini tänava
leidudele, võiks see paigutuda perioodi 17. sajandi lõpp – 18. sajandi algus.

4.1.4. Ruum G
G ruumi täitekihtide 1. meetrist leiti neli graapeni või panni kandenäsa. Üks neist (TM A 178:
7453; lisa 1, joon. 20.) on teistest erinev oma väiksuse tõttu. Viimasel on säilinud pisut
potiserva, mille diameeter on kunagi olnud 14 cm. Murre on üsna telliskivipunast värvi ning
sisaldab liiva ja pisut kivipurdu. Nõu välispind on tõmbunud pruuniks, kandenäsa ise on
tumepruun. Graapeni serv on ühelt küljelt mustaks põlenud. Nõul on olnud kaelalt alanud
joonornament. Killu sisepind on kaetud kohati praegunenud tumeda rohekaspruuni
pliiglasuuriga. Pisut glasuuri on valgunud ka kandenäsa otsale. Nupp on kandenäsal
kaheosaline. Torupoolne osa eendub ülejäänust umbes 0,3 cm võrra ning kitseneb seejärel 0,5
cm ulatuses. Kandenäsa otsas on teine osa, mis laieneb otsa poole ning mille diameeter on 2,1
cm. Nupu otsas on vaid imepisike auguke. Kandenäsa pikkus on 7,3 cm, ümbermõõt 7 cm
ning diameeter laiemal kohal 2,6 cm. Sarnase kujuga kandenäsa (TM A 92: 2819) on leitud
Spordimuuseumi kaevamistelt ning see on tulnud kihist, milles leidub peamiselt 17.-18.
sajandist pärit esemeid (Piirits 2000: 9), seega võiks tegemist olla 17.-18. sajandi
kandenäsaga.
G ruumi täitepinnase 1. meetrilt leitud kandenäsadest kõige laiem on üks poolikult säilinud
osa (TM A 178: 7450; lisa 1, joon. 21.), mille pikkus on 6,3 cm. Murre on sellel
pruunikaspunane ning lisandis kuni 2 mm suurust kvartsi- ja päevakivipurdu. Välispind on
kandenäsal pruunikaspunane, kuid kohati ka tumedaks põlenud. Seina paksus on 1,1 cm, mis
näitab, kui massiivse nõu osaga on tegemist. Ots on kandenäsal kaheosaline: esimene osa
moodustab 0,2 cm laiuse ääre, mis on ülejäänud torust eenduv 0,3 cm. Pärast kitsenevat
vahekohta tekib uus, 0,8 cm paksune äär, mis otsas veidi kitseneb. Seest on kandenäsa
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lehtrikujuline. Kõige laiemas kohas on diameeter 4,5 cm ning ümbermõõt 12,4 cm. Kahjuks ei
õnnestunud sellele kandenäsale täpseid vasteid leida ning seetõttu ei tea ka selle vanust.
Samast kontekstist pärineb samuti kvaliteetne ja hästivoolitud kandenäsa (TM A 178: 8782;
lisa 1, joon. 22.), mis murde värvuse ja tekstuuri järgi võiks olla importkeraamika. Välispind
on näsal sile ning pruun, kuid altpoolt mustaks põlenud. Säilinud osa sisepind on kaetud
tumerohelise läikiva glasuuriga. Kandenäsa nupp on kaheosaline ning sarnaneb vormilt
eelpoolmainitud kandenäsale (TM A 178: 7450), kuid on palju peenem ja väiksem. Selle
esimene osa eendub umbes 0,5 cm ülejäänud torust, moodustades ääre. Seejärel nupp kitseneb
ning kandenäsa otsas on taas eendunud äär. Kandenäsa pikkus on 9,5 cm, diameeter laiemalt
kohalt 3,8 cm, ümbermõõt 10 cm. Kahjuks ei õnnestunud teada saada ka selle kandenäsa
dateeringut.
G ruumi täitepinnase 1. meetrist leiti veel üks katkine, 8,5 cm pikkune kandenäsa (TM A 178:
7451; lisa 1, joon. 23.). Murre on sellel punane, kuid ääre poolt hallikas. Lisandiks on
peamiselt liiv, kuid näha on ka lubjatükikesi. Kandenäsa pealispind on peaaegu täielikult
mustaks põlenud. Nupule on valgunud pisut läikivat pruunikat glasuuri. Nupp ise on
kolmeosaliselt profileeritud ning eendub ülejäänud torust 0,2 cm võrra. Iga osa kitseneb otsa
poole suundudes. Kõige laiemas kohas on kandenäsa diameeter 3,1 cm ning ümbermõõt nupu
all 10,1 cm. Sarnase otsaga kandenäsasid on dateeritud erinevalt. Rootsist Örebröst leitud
analoogsed näsad on dateeritud ajavahemikku 1670-1740 (Bergold et al. 2004: 8). Oletatava
pottsepatöökoja kohalt Tartust Magasini tänavalt leitud analoogid (TM A 149) pärinevad
ajavahemikust 1684-1708 (Tvauri, Metsallik 2006: 29). Sellele leidus vaste ka
Spordimuuseumi kollektsioonis (TM A 92: 1544). Kõrvutades kahe leiukoha puhul pakutud
ajavahemikke, võis selline tüüp ka Tartus kasutusel olla 17. sajandi viimasest veerandist 18.
sajandi keskpaigani.
Sama ruumi täitepinnase 3. meetrist leiti üks omapärase morfoloogiaga kandenäsa (TM A
178: 9164; lisa 1, joon. 24.) ning osa jalast, mis on omavahel kokku kleebitud. Kujult on
kandenäsa lapik, mitte ümmargune. Selle murre on peaaegu täielikult musta, kohati ka punast
tooni. Lisandis on märgata kvartsiosakesi. Nõu välispind on tumepruun, mõnelt poolt lausa
mustaks põlenud. Sisepind on üsna ühtlaselt glasuuritud kollakaspruuniks ning samasugust
glasuuri on valgunud ka jalale ning kandenäsale. Nupp on väga omapärane ja kaheosaline.
Esimene osa eendub ülejäänud torust umbes 0,3 cm võrra ning on 0,4 cm paksune. Seejärel
moodustub nõgus 1,6 cm laiune vahekoht, mille lõpus on kitsenev ümar ots. See lõppeb 0,7
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cm laiuse augukesega. Kandenäsa pikkus on 6,4 cm, diameeter 3,3 cm ning ümbermõõt 9,5
cm. Lüneburgis on sellist kandenäsa paigutatud ajajärku 1720-1760 (Kühlborn 1995: 39, Abb.
2, 11) ning on võimalik, et ka Tartu eksemplar pärineb 18. sajandi 1. veerandist ja keskpaigast.

4.2. Teine keskaegne hoone ehk ruum D
Kõige arvukamalt, lausa seitse, kandenäsa saadi D ruumist, kusjuures kuus neist paiknesid
esimesel kahel täitepinnase meetril ning kaks kandenäsa oli poolikult säilinud graapenite
küljest. Üks nõudest (TM A 178: 4829; lisa1, joon. 25.) on säilinud üsna fragmentaarselt.
Nõu on seestpoolt glasuuritud, pisut on valgunud ka servale ja isegi allapoole. On näha, et
pruunikas-roheline glasuur on katnud nõud ebaühtlaselt. Murdes on kuni 2 mm suurust lubja-,
päevakivi-, vilgu- ning kvartsipurdu. Graapeni üks serv on täiesti mustaks põlenud, kuid
selliseid kohti on ka mujal potil. Ovaalse suuavaga potti katab joonornament üle terve keha,
kuid kõige intensiivsemalt on seda õlal. Poti kõrgus on 15,5 cm. Suuava ovaali pikema külje
diameeter on 11,2 cm ning diameeter õlal on umbes 19 cm. 7,7 cm pikkune kandenäsa on
kaheosaline ja profileeritud. Esimese osa moodutab otsa poole laienev 0,8 cm laiune äär.
Seejärel toimub kitsenemine ning kandenäsa otsas on 0,6 cm jämedune äär. Ümbermõõt on
umbes 10 cm ning diameeter 3,8 cm. Sellele veidi sarnane kandenäsa on leitud Stockholmist
ning on dateeritud vahemikku 1642-1650 (Bergold et al. 2004: 13), mistõttu ka Tartust leitud
näsa võiks paigutuda 17. sajandi keskpaika.
Samuti üsna terviklikult säilinud on eelmisega kujult üsna sarnane graapen (TM A 178: 5708;
lisa 1, joon. 26.). Kahjuks aga puuduvad kolmjalgnõul nii põhi kui kõik jalad, kuid kõrgus on
umbes 12 cm. Nõu murdes on näha suhteliselt rohkesti kuni 0,4 cm suuruseid päevakivi ja
kvartsiosakesi, mis võivad ulatuda isegi 0,4 cm suurusteks. Lisandit on murdes märgata üsna
palju. Savinõu sisekülg on kaetud kollakasrohelise glasuuriga, mis tundub üsna ühtlane, kuid
paiguti on märgata tumedamaid pruune ja rohelisi täppe. Paiguti on glasuuri ka suuava
ülemises servas ning üle ääre. Välispind on graapenil punakaspruun, kuid osaliselt mustaks
värvunud ning õlal asub joonornament. Suuava diameeter on 13 cm, õlalt mõõdetud
ümbermõõt on 45 cm. Kandenäsa on kaheosaline ja profileeritud, kus esimene osa on 0,7 cm
paksune äär, mis eendub 0,3 cm ning kitseneb seejärel. Otsas asub samuti 0,7 cm paksune äär,
mis laieneb otsa suunas. Kandenäsa pikkus on 7,5 cm, ümbermõõt 10,5 cm ning diameeter 3,5
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cm. Kujult sarnaseid kandenäsasid on dateeritud Rootsis Stockholmist leitu põhjal vahemikku
1642-1650 (Bergold et al. 2004: 13) ning Västeråst leitu põhjal aastatesse 1660-1690, mis
võiks ka Tartu leiu paigutada 17. sajandi keskpaigast sajandi lõpuni. Tartus on sarnane näsa
leitud Spordimuuseumi kaevamistelt (TM A 92: 3761).
Lisaks üsna terviklikele nõudele leidus samas kihis ka üks poolik kandenäsa (TM A 178:
5569; lisa 1, joon. 27.), mida on säilinud ühelt poolt 6,1- ning teiselt poolt 4,7 cm. Selle
murdes on näha liiva, milles on vilgu- ning kvartsiterasid. Välispind on ühelt poolt lausa
mustaks põlenud. Kandenäsa äär on aga pruunikas. Pruunile küljele on valgunud ka
kollakaspruuni glasuuri. Kandenäsa nupp on kaheosaline ja profileeritud. Näsa otsas on 0,6
cm paksune äär, mis pisut kitseneb. Diameeter kõige laiemast kohast on 3,3 cm ning
ümbermõõt 10,2 cm. Dateerida seda kahjuks ei õnnestunud.
Samuti leiti üks äärmiselt massiivne panni küljest murdunud kandenäsa (TM A 178: 5565;
lisa 1, joon. 28.), mis on üsna heas seisukorras. Murdes on liiva ning pisut kivipurdu. Nõu
välispind on pruuni ja halli laiguline, kuid alumisel küljel ka must. Sisepind on glasuuritud
kollakasrohelise läikiva ja heleda glasuuriga, mida on valgunud ka kandenäsale. Kohati on
glasuur nõu seest ära kulunud. Kandenäsa on väga lihtsa välimusega, lõppedes 0,7 cm
paksuse äärega, mis eendub ülejäänud torust 0,3 cm võrra. Selle suure kandenäsa pikkuseks
on 10,5 cm, ümbermõõt 13,9 cm ning diameeter lausa 5 cm. Rootsist Västeråst leitud
kandenäsa on dateeritud vahemikku 1625-1650 (Bergold et al. 2004: 4) ning ilmselt on ka
Eesti analoog kasutusel olnud 17. sajandi teisel veerandil.
Väikese tüki potiga on säilinud kolmeosalise nupuga kandenäsa (TM A 178: 5694; lisa 1,
joon. 29.), mille murdepind on paiguti hall ning milles sisaldub kohati ligi 3 mm suurust
kivipurdu. Välispind on kaetud kohati mustade laikudega, eriti nõu alumises osas. Savinõu
sisemus on glasuuritud kollakaspruuniks, kuid paiguti on glasuur maha kulunud. Pisut
glasuuri on läinud ka servale. Kahjuks pole poti suurust võimalik mõõta, kuid kandenäsa
pikkus on 8,5 cm, diameeter 3,5 cm ning ümbermõõt ligi 11 cm. Kandenäsa nupp on
kolmeosaline ning profileeritud, kitsenedes otsa poole. Sarnast kolmeosalist kandenäsa on
Lüneburgis dateeritud 18. sajandisse (Kühlborg 1995: 41, Abb. 11, 4), Rootsis asuva Örebro
leidude põhjal aga 17. sajandi lõppu ja 18. sajandi esimesse poolde (Bergold et al. 2004: 8).
Kuna väga sarnane kandenäsa on leitud ka Magasini tänavalt (TM A 149), siis võikski
kõnealune kandenäsa kuuluda 17. sajandi lõppu ja 18. sajandi algupoolde, sest selliseid võidi
valmistada Tartus Johann Rehni pottsepatöökojas (Tvauri, Metsallik 2006: 29).
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Väga fragmentaarne nõu (TM A 178: 5712; lisa 1, joon. 30.) äratab huvi, kuna
kokkukleebitud kildude seas on selline, mis võis olla tuld saanud pärast purunemist, kuna
selle murdepind on must. See on siiski vaid oletus. Savisse on segatud liiva ja kivipurdu, kuid
näha on ka lubjatükikesi. Sisepind on glasuuritud oranžikaskollase glasuuriga, mis katab nõud
üsna ühtlaselt, kuid seda on valgunud ka suuava äärele ning poti seintele. Õlal on märgata
õrna joonornamenti. Tegemist on üsna suure potiga, mille ümbermõõt õlalt on ligikaudu 65
cm, suuava diameeter 17 cm ja kõrgus umbes 22 cm. Kandenäsa on üsna lihtne ning
moodustab algul laieneva, kuid otsa poole kitseneva 2,7 cm laiuse serva. Näsa pikkus on 10
cm, ümbermõõt 13 cm ning diameeter 4,3 cm. Kahjuks ei õnnestunud seda nõud dateerida.
D ruumi täitepinnase kolmandast meetrist leiti vaid üks kandenäsa (TM A 178: 5917; lisa 1,
joon. 31.), mis on poolik. Murdes on märgata kuni 5 mm läbimõõduga päevakivi- ning
kvartsiosakesi, mis on pärit liivast, kuna on ümmargused. Ühelt poolt on kandenäsa pruun,
teiselt poolt aga mustaks põlenud. Nupp on kaheosaline ja profileeritud. Esimene osa eendub
ülejäänud torust poole sentimeetri võrra ning kitseneb siis taas, laienedes otsa poole. Sisepind
on lehtrikujuline. Ümbermõõt on sel kandenäsal 10,5 cm ning diameeter 4,3 cm, kuid pikkus
võiks olla ligi 8 cm. Ka sellele kandenäsale ei leidunud otsest paralleeli ega
dateerimisvõimalust.
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Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud Lutsu tn 2 arheoloogilises aineses olnud punast
glasuurkeraamikat. Valimis on umbes 250 kildu või hästisäilinud nõu katket, mis said valitud
selle järgi, kas neid oli võimalik mõõta või oli neil iseloomulikke tunnuseid nagu
dekoorielemendid. Töö käigus need mõõdeti, kandenäsad ka joonistati. Nõusid on kirjeldatud
ning võimalusel dateeritud. Eesti arheoloogiaalases kirjanduses on küll käsitletud ka seda
keraamikatüüpi, kuid siiani pole tehtud kandenäsade tüpoloogiat. Olen kasutanud lisaks eesti
kirjandusele mitmeid välismaal välja antud artikleid, mis on aidanud nõukilde interpreteerida.
Kuigi punast glasuurkeraamikat hakati valmistama juba 13. sajandil, sai see alles 15. sajandist
valdavaks keraamikaliigiks nii Põhja- kui Lääne-Euroopas ning sellest valmistati
kõikvõimalikke esemeid. Sellise keraamika valmistamise traditsioon jõudis koos linnade
tekkega ka Baltikumi. Seda liiki nõud on alati kas sise- või välispinnalt kaetud pliiglasuuriga,
mille eesmärk oli nõud vedelikukindlamaks muuta. Lisaks oli sellel dekoori funktsioon. 16.17. sajandil hakati väga palju kaunistama nõusid angoobmaalingutega ning mitmevärviliste
glasuuridega, samuti sgraffitotehnikas. Olulisel kohal olid erinevad sümbolid, mis ajas
muutusid ning 17. sajandiks tihti oma tähenduse olid kaotanud ja pigem illustreerivaks
muutusid. 17. sajandist sai jõukama elanikkonna hulgas populaarsemaks fajanss ja majoolika
ning punane glasuurkeraamika jäi vaesema elanikkonna peamiseks laua- ja keedunõude
tüübiks.
15.-18. sajandil oli kõige levinumaks nõutüübiks graapen, mida valmistati metallist nõude
eeskujul. Levinud olid ka kolmjalgpannid. Graapenid on ümara keha ja kolme jalaga potid,
mida esialgu tõsteti sangade abil, kuid alates 15. sajandist kandenäsaga. Need on erineva
suurusega nõud, mille keskmine suuava laius on 16-18 cm. Alates 13. sajandist levis see
nõutüüp ka Liivimaale. Kui varem kasutati neid ka serveerimisnõudena, siis individuaalsete
lauanõude kasutuselevõtust jäi graapen vaid kööginõuks. 18. sajandi jooksul kadusid need
käibelt ning neid hakati taas metallist valmistama.
Lutsu tn 2 objekti leiuaines on üsna rikkalik ning mitmekesine, kuigi mitmeid nõuvorme
esineb vaid üks eksemplar. Oodatult on kõige rohkem detaile pärit graapenite või
kolmjalgpannide küljest, mis moodustasid valimist peaaegu 70%. Suure esinemissagedusega
on ka mitmesugused angoobmaalinguga kaetud vaagnate ja taldrikute katked, mida mitmel
puhul saab dateerida 17. sajandisse. Kokku on valimis umbes 45 taldriku või vaagna
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fragmenti. Kahjuks on need niivõrd katkised, et selgemat pilti nende mõõtmetest ei saa. Küll
aga on olnud võimalik mõõta nelja vaagna põhja läbimõõt, mis jääb tavaliselt 9-12,5 cm
vahele.
Kõiki vaagnaid ja taldrikuid on kaunistatud angoobmaalinguga, mida on kaunistatud pruuni,
rohelise, kollase, beeži ja ühel juhul isegi musta glasuuriga. Nõudel on kujutatud lihtsaid
jooni, kriipse, täppe, spiraale, kuid ka taimemotiive, lindu ja isegi liblikat; samuti on ühel
taldrikul gooti kirjas tekst. Enamikel juhtudest on keraamika siiski liialt fragmentaarne, et
sealolevat ornamenti ära tunda. Neljal nõukatkel on kasutatud sgraffitotehnikat, mis ilmselt
viitab nende päritolule mujalt kui Liivimaalt.
Erinevaid jooginõusid või väikseid kanne leiti viis ning nende põhja diameeter on 7-10 cm,
laius aga ligikaudu 1 cm. Erandlikemaks nõuvormideks antud leiumaterjali hulgas on vaas,
võimalik, et Liivi sõja aegne välipudel, kruus ning kaas. Leitud kannude fragmentide põhjal
jääb nende suuava läbimõõt vahemikku 14,5-20,5 cm. Säilinud sangade laius on 2,5-4,5 cm
ning pikkus 9-12 cm. Samuti leidus erineva suurusega kausse. Viiel nõul, mida õnnestus
mõõta, oli põhja diameeter vahemikus 5-14,5 cm.
Kolmjalgnõude jalad on nii kvaliteedilt kui välimuselt erinevad. 92-st valimis olevat graapeni
või kolmjalgpanni jalga täiesti ühtset pilti ei anna, kuid mingeid üldistusi saab teha. Rohkem
kui pooltel jalgadel eristub murdes peenikest lisandit kas liiva ja lubjaosakeste näol. Leidub
ka selliseid jalgu, milles on purdu, kuid väga erandlikud on suuremad kui 4 mm läbimõõduga
kivid. Purd koosnes kvartsist ja päevakivist. Kuigi jalgade keskmine kõrgus on valimis umbes
4 cm, ei kajasta see täit pilti, sest sinna on arvatud ka murdunud jalad. Suurel enamusel
jalgadest on välispind hästi viimistletud, umbes veerandi jalgade osas on märgata nende
silendamist, kui need on veel märjad olnud. Ilmselt tehti seda selleks, et neid oleks kergem
puhastada ning tuhaosakesed ei tungiks savi pooridesse.
Leitud 50 serva olid peaaegu kõik välispinnalt tahmunud ning tundub, et need on graapenid.
Poolte nõude murdepinnas on lubjaosakesi ja nendest suurel osal ka liiva. Samas on teises
pooles servakildudes peamiselt kvartsist ja päevakivist koosnevat 2-3 mm suurust kivipurdu.
Ühe serva murdes ei eristu üldse lisandit. Seega segati savisse, millest graapeni põhiosa
valmistati, peaaegu alati mingit lisandit, oli see siis kivipurd või liiv. Suuava läbimõõt
varieerub 10 cm ning 22 cm vahel, kuid keskmine on 16-18 cm. Sisepinda kattev glasuur on
peaaegu eranditult kas pruun või roheline, kollast glasuuri on kasutatud vaid umbes viiel
juhul. Ühel erandlikul servatükil katab pruun glasuur ka nõu välispinda. Peaaegu kõigil siin
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esitatud servadest asetseb joonornament, mis algab kas kaelalt või õlalt, kuid erandjuhul on
ühel nõul see kaela ja õla vahel. Kõigil valimis leidunud servaprofiilidel on sarnasusi või
otseseid vasteid Tartu Magasini tn leidudega, mida on dateeritud 17.-18. sajandisse.
Vaadeldud 31 kandenäsa sisaldasid kõik murdes mingit lisandit, isegi kui tegemist oli vaid
lubjaga. Kivipurdu leidus 12 kandenäsa murdes, kuid liiva lausa 29 kandenäsa
vormimismassis. Kivimitest domineerisid kvarts ja päevakivi, kuid paljudel juhtudel leidus
murdes ka vilku. Selline lisandi hulk näitab, et kandenäsade vormimiseks segati savisse
suurema plastilisuse saavutamiseks üsna palju lisandit. Üheksat kandenäsa kahjuks dateerida
ei õnnestunud. Suurem enamus kandenäsadest kuulub 17. sajandi erinevatesse osadesse, eriti
keskpaika ning lõppu. 16. sajandi viimasest veerandist pärineb vaid üks kandenäsa, kuid kõige
hilisema valmistusaeg jääb 18. sajandi keskpaika. Sellised dateeringud ühtivad ka
kahlileidude omadega ning võiksid seetõttu anda üsna adekvaatse ning õige tulemuse.
Võrreldes graapeni jalgade ja servakildude vormimismassi, jaguneb lisand kaheks: on nõud,
millesse on segatud kivipurdu ning need, milles on peenem liiv ja lubi. Siiski tundub, et
jalgadesse on segatud vähem purdu, mis võib tuleneda sellest, et nende savi ei pea olema väga
plastiline. Seevastu kandenäsade murdes on hulganisti lisandit, mis aitas keraamikale
paremini ja lihtsamini vormi anda.
Olgugi, et keraamika on üsna fragmentaarne, võib sellest saada teavet täitepinnases leiduvate
peamiste nõuvormide ja –liikide, samuti valmistamistehnoloogiate kohta. Kuna punase
glasuurkeraamika levikuala on olnud üsna lai ning piirkonniti on nõusid raske eristada, võiks
saada nende valmistamiskoha kohta teavet lisaanalüüside kaudu ning saada pildi peamistest
importkeraamika liikidest. Vanuse kohta aga annavad tihti teavet erinevate nõuosade
morfoloogilised eripärad, millele saab tähelepanu pöörata ka edasistes uurimustes. Ehk on nii
võimalik rohkemat teada saada Tartu täitekihtides leiduva keraamika kohta, mida tavaliselt
leiupaikade järgi dateerida pole võimalik. Usun, et suurema hulga materjali ja süstemaatilise
töö najal on tulevikus võimalik luua korralikum kandenäsade tüpoloogia.
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Glazed red earthenware based on the excavations in Tartu Lutsu street 2.

Summary
In year 2008 started the excavations in Lutsu 2 (lisa 2, fig. 1) in Tartu, where there had been
started the reconstruction works of a building from 18th century. The cellars, which had been
filled with building debris and waste at the end of 18th century were dug. Probably two
different medieval dwelling houses came out, along with them one of the biggest collections
of post-medieval ceramics and tiles of Estonia.
The emphasis of my bachelor’s thesis is placed on describing and dating glazed red
earthenware objects that were unearthed at the excavations of Tartu Lutsu 2. I have chosen
only the sherds that would give more information only by visual examination. The aim is to
find out what kind of different forms of pottery was there and what kinds of decorations were
used. The finds have been described, measured and dated if possible. I have tried to get extra
information of differences of clay between different parts of tripod pipkin to find out if these
had been made with different clay quality. The most important sherds in my work are tripod
pipkins’ handles that can be dated by their morphological features.
The bachelor’s theseis have been separeted to four different parts. In the first paragraph is a
short review on similar researches in Estonia. Also there have been described the techniques
and principles of how I have got the information about the ceramics and what I have done
during the research. The second paragraph is a summary of traditions, developements and
main forms of red earthenware. There is a separate review of tripod pipkins that were the
main form of ceramics in the Middle Ages and Early Modern Period in Western and Northern
Europe.
In the third paragraph I have described the finds from different parts of the object and have
tried to give possible information on the form, size, decoration and clay of these sherds. In the
fourth and the most important part there have been described 31 handles of tripod pipkins. I
have tried to date them based on the materials from different articles and finds from other
collections in Tartu City Museum. There is a catalogue at the end of this work, where all these
handles have been drawn.
It came out that the pottery of Lutsu 2 is quite typical. The main form of finds is tripod pipkin
in various sherds like feet, rims and handles. There were almost 70% of all sherds originated
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from tripod pipkins. Also there were many different kinds of bowls, plates and dishes which
were mostly covered with engobe and polychrome painting. The main motives were stripes,
dots, spirals and other geometrical elements but there were also plants, a bird and even a
butterfly. On two sherds, one originated from the disturbed layers of room D and another from
room C were decorated with gothic letters but there were only „nd“ left. Four of the plates are
also decorated with sgraffito technique.
There were also five bottoms of jugs or little jugs, a vase, a mug and a costrel, which may
belong to the period of the Livonian War (1558-1583). Various jugs were also find and the
width of mouth is between 14,5-20,5 cm.
The visual analyse of different sherds of tripod pipkins show that in half of the times there is
rock debris added to the clay and in other half of cases sand and limestone have been added to
the moulding mass of rims and feet. Still it seems that for feet it is not so important to add
something to the moulding mass. To the moulding mass of the handles however, there were
no cases where there hadn’t been rock debris or sand added. The reason is probably the need
of it to be plastic to form smaller details. Rock debris contained mostly of quartz and
feldspar, but in handles there was also mica added.
The size of the mouth of tripod pipkins is between 10-22 cm but usually it stays between 1618 cm. As the rims and the moulding mass are similar to other rims found in Tartu and it is
possible to say they originate from 17th-18th century. Also from 31 pipkin handles 21 were
dated to 17th-18th century and only one can be dated to the end of 16th century.
Although the cultural layers of Tartu are often disturbed, it is possible to find parallels to the
forms and moulding mass from Tartu and around the Baltic Sea. Although the more specific
analyses may be needed, there are ways to have a systematic view on the ceramics of Tartu.
Also there should be researches made to find out how much imported ceramic there may be.
As there have been found the pottery wastes of the local potter’s workshop, the moulding
mass and techniques may be compared and we could get more knowledge of different vessel
types and maybe even aspects of everyday life of Tartu’s citizens at that time. With the
systematic work and the mass of material there could be possible to have a detailed typology
on handles of tripod pipkins.
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Lisa 1.
Kataloog
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Joon. 1. TM A 178: 191.
Üldkuju: Kaheosaline, otsa poole laienev. Kandenäsa lömmi vajunud, allapoole longus.
Mõõdud: Pikkus 10 cm, ümbermõõt 9,7 cm, maksimaalne ø u 4 cm.
Dateering: 17. sajandi algus (Bergold et al. 2004: 7, 15).
Leiuandmed: A ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 2. TM A 178: 10122
Üldkuju: Üheosaline, otsa poole kitsenev.
Mõõdud: Ümbermõõt 9,1 cm, maksimaalne ø 3,5 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 6).
Leiuandmed: A ruumi täitekihtide 2. meeter.
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Joon. 3. TM A 178: 675
Üldkuju: Kaheosaline. Toru laieneb otsa poole ning pärast sügavamat lohku tekib 0,3 cm
paksune otsa poole kitsenev serv. Lehtrikujuline.
Mõõdud: Säilinud osa pikkus 4,5 cm, ümbermõõt 8,6 cm, maksimaalne ø 3,4 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 4. TM A 178: 4867
Üldkuju: Üheosaline, 1,2 cm laiune äär, mis kitseneb otsa poole.
Mõõdud: Poolik, säilinud 4,4-6 cm, ümbermõõt 14 cm, maksimaalne ø 5,4 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: Leitud B ruumi täitepinnasest.
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Joon. 5. TM A 178: 2473
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp. Kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 9,5 cm, ümbermõõt 10 cm, maksimaalne ø 3,5 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 6).
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 2. meeter.

Joon. 6. TM A 178: 2836
Üldkuju: Kaheosaline, otsa poole kitsenev nupp.
Mõõdud: Pikkus 8 cm, ümbermõõt 7,7 cm, maksimaalne ø 4,4 cm.
Dateering: 17. sajandi esimene veerand – 18. sajandi esimene pool (Bergold et al. 2004: 6, 8,
13).
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 2. meeter.
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Joon. 7. TM A 178: 2825
Üldkuju: Kolmjalgpanni kandenäsa. Kaheosaline profileeritud nupp, laieneb otsa poole.
Mõõdud: Pikkus 9,5 cm, ümbermõõt 9,9 cm, maksimaalne ø 3,7 cm.
Dateering: 17. sajandi lõpp – 18. sajandi algus (Tvauri, Metsallik 2006).
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 2. meeter.

Joon. 8. TM A 178: 2835
Üldkuju: Otsa suunas laienev. Puudub nupp, selle asemel läikiv roheline glasuur. Välispind
silendatud, näha nõu pinnale jäänud soonekesed. Panni kandenäsa.
Mõõdud: Pikkus 6 cm, maksimaalne ümbermõõt 10,8 cm, maksimaalne ø 3,4 cm.
Dateering: 17. sajand (E. Russowi määrang 27.04.2010)
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 2. meeter.
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Joon. 9. TM A 178: 2836
Üldkuju: Kandenäsa otsas umbes 1 cm laiune ülejäänud torust eendunud äär, mis otsa suunas
laieneb.
Mõõdud: Pikkus 6,3 cm, ümbermõõt 9 cm, maksimaalne ø 3,2 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 13).
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 2. meeter.

Joon. 10. TM A 178: 3580
Üldkuju: Kaheosaline ots. Esimese osa moodustab torust eendunud 0,5 cm laiune äär. Näsa
otsas on kitsenev kandlise kujuga serv.
Mõõdud: Säilinud 6,3-8,3 cm, ümbermõõt 11 cm, maksimaalne ø 4,3 cm.
Dateering: 16. sajandi viimane veerand – 17. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 12, 13)
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 3. meeter.
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Joon. 11. TM A 178: 4410
Üldkuju: Otsast puudub iseloomulik nupp, kuid laieneb otsa poole.
Mõõdud: Pikkus 7,2 cm, ümbermõõt 12 cm, maksimaalne ø 3,8 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Kühlborn 1995: 38, Abb. 2, 8)
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 3,3. meeter.

Joon. 12. TM A 178: 4411
Üldkuju: Otsast puudub iseloomulik nupp, kuid laieneb pisut otsa poole. Sarnane TM A 178:
4411-ga.
Mõõdud: Pikkus 7 cm, ümbermõõt 11,4 cm, maksimaalne ø 3,7 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Kühlborn 1995: 38, Abb. 2, 8)
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 3,3. meeter.
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Joon. 13. TM A 178: 4412
Üldkuju: Üheosaline nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 6 cm, ümbermõõt 10 cm, maksimaalne ø 3,4 cm.
Dateering: 17. sajandi algus või esimene veerand (Bergold et al. 2004: 13).
Leiuandmed: B ruumi täitekihtide 3,3. meeter.

Joon. 14. TM A 178: 6657
Üldkuju: Kaheosaline nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 7 cm, ümbermõõt 9,4 cm, maksimaalne ø 3,3 cm.
Dateering: 17. sajandi lõpp või 18. sajandi algus (Bergold et al. 2004: 8).
Leiuandmed: Ruum C täitekiht sügavuseni kuni 0,5 m.
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Joon. 15. TM A 178: 6394
Üldkuju: Eenduva servaga, otsa poole laienev nupp. Torul on eenduv kühm.
Mõõdud: Pikkus 7,5 cm, ümbermõõt 10,5 cm, maksimaalne ø 3,8 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: C ruumi täitekihi 1. meeter.

Joon. 16. TM A 178: 6814
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, mis laieneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus u 10 cm, ümbermõõt 11,1 cm, maksimaalne ø 4,4 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: C ruumi täitekihtide 1. meeter.
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Joon. 17. TM A 178: 6815
Üldkuju: Kolmeosaline profileeritud nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus umbes 10 cm, ümbermõõt 11,7 cm, maksimaalne ø 4,4 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik – 18. sajand (Kühlborn 1995: 38, 41).
Leiuandmed: C ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 18. TM A 178: 6816
Üldkuju: Kolmeosaline profileeritud nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 10 cm, ümbermõõt 12 cm, maksimaalne ø 3,8 cm.
Dateering: 17. sajandi viimane veerand või –lõpp (Bergold et al. 2004: 4)
Leiuandmed: C ruumi täitekihtide 1. meeter.
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Joon. 19. TM A 178: 6395
Üldkuju: Kolmeosaline profileeritud nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 8 cm, ümbermõõt 7,9 cm, maksimaalne ø 2,7 cm.
Dateering: 17. sajandi lõpp – 18. sajandi algus (?) (Tvauri, Metsallik 2006: 42).
Leiuandmed: C ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 20. TM A 178: 7453
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, mis laieneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 7,3 cm, ümbermõõt 7 cm, maksimaalne ø 2,6 cm.
Dateering: 17.-18. sajand (Piirits 2000: 9).
Leiuandmed: G ruumi täitekihtide 1. meeter.
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Joon. 21. TM A 178: 7450
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, kitseneb otsa suunas. Seest lehtrikujuline.
Mõõdud: Säilinud osa pikkus 6,3 cm, ümbermõõt 12,4 cm, maksimaalne ø 4,5 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: G ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 22. TM A 178: 8782
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, mille teine osa on tunduvalt kitsam kui esimene.
Sarnaneb leiule TM A 178: 7450.
Mõõtmed: Pikkus 9,5 cm, ümbermõõt 10 cm, maksimaalne ø 3,8 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: G ruumi täitekihtide 1. meeter.
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Joon. 23. TM A 178: 7451
Üldkuju: Kolmeosaline profileeritud nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Säilinud pikkus 8,5 cm, ümbermõõt 10,1 cm, maksimaalne ø 3,1 cm.
Dateering: 17. sajandi viimane veerand – 18. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 8; Tvauri,
Metsallik 2006: 29).
Leiuandmed: G ruumi täitekihtide 1. meeter.

Joon. 24. TM A 178: 9164
Üldkuju: Profileeritud kaheosaline kandenäsa, mille lõpus on venitatud, otsa poole kitsenev
nupp.
Mõõdud: Pikkus 6,4 cm, ümbermõõt 9,5 cm, maksimaalne ø 3,3 cm.
Dateering: 18. sajandi esimene veerand – keskpaik (Kühlborn 1995: 39).
Leiuandmed: G ruumi täitekihtide 3. meeter.
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Joon. 25. TM A 178: 4829
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, mis laieneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 7,7 cm, ümbermõõt u 10 cm, maksimaalne ø 3,8 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaik (Bergold et al. 2004: 13).
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide 2. meeter.

Joon. 26. TM A 178: 5708
Üldkuju: Kaheosaline profileeritud nupp, mis laieneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 7,5 cm, ümbermõõt 10,5 cm, maksimaalne ø 3,5 cm.
Dateering: 17. sajandi keskpaigast sajandi lõpuni (Bergold et al. 2004: 13, 4)
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide 2. meeter.
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Joon. 27. TM A 178: 5569
Üldkuju: Profileeritud kaheosaline nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Säilinud osa pikkus 4,7–6,1 cm, ümbermõõt 10,2 cm ning maksimaalne ø 3,3 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide sügavus kuni 180 cm.

Joon. 28. TM A 178: 5565
Üldkuju: Lihtne, otsa poole laienev panni kandenäsa.
Mõõdud: Pikkus 10,5 cm, ümbermõõt 13,9 cm, maksimaalne ø 5 cm.
Dateering: 17. sajandi teine veerand (Bergold et al. 2004: 4).
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide sügavus kuni 180 cm.
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Joon. 29. TM A 178: 5694
Üldkuju: Profileeritud kolmeosaline nupp, mis kitseneb otsa suunas.
Mõõdud: Pikkus 8,5 cm, ümbermõõt 11 cm, maksimaalne ø 3,5 cm.
Dateering: 17. sajandi lõpp–18. sajandi algus (Bergold et al. 2004: 8; Tvauri, Metsallik 2006:
29).
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide 2. meeter.

Joon. 30. TM A 178: 5712
Üldkuju: Väga lihtne, otsa poole kitseneva äärega kandenäsa.
Mõõdud: Pikkus 10 cm, ümbermõõt 13 cm, maksimaalne ø 4,3 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide 2. meeter.
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Joon. 31. TM A 178: 5917
Üldkuju: Profileeritud kaheosaline kandenäsa, mille sisepind on lehtrikujuline.
Mõõdud: Säilinud osa pikkus 8 cm, ümbermõõt 10,5 cm, maksimaalne ø 4,3 cm.
Dateering: –
Leiuandmed: D ruumi täitekihtide 3. meeter.
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Lisa 2. Fotod.

Joon. 1. Lutsu tn 2 asend. (joon. K. Külljastinen)
Fig. 1. The position of Lutsu st 2. (fig. K. Külljastinen)

Joon. 2. Lutsu tn 2 ruumide paiknemine. (joon. K. Külljastinen)
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Joon. 3. TM A 178: 6054 (foto K. Külljastinen)
Kruus. Leitud D ruumi täitekihtide 2. meetrist. Kõrgus 4,5 cm, suuava ø 9,5 cm, põhja ø 6 cm.
Dateering 17. sajand (Strauss 1969: 247).

Joon. 4. TM A 178: 5683 (foto K. Külljastinen)
Kann. Leitud D ruumi täitekihtide 2. meetrist. Suuava ø 14,5 cm, ümbermõõt õlalt u 60 cm.
Dateering 15. sajand (Wahlöö 1976: nr 307).
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Joon. 5. TM A 178: 5690 (foto K. Külljastinen)
Vaas. Leitud D ruumi täitekihtide 2. meetrist. Kõrgus 17,5 cm, suuava ø 11 cm, põhja ø 9,4
cm, ümbermõõt õlal 44 cm.

Joon. 6. TM A 178: 6810, 9165 (foto: K. Külljastinen)
Vaagen. Leitud G ruumi täitekihtidest. Kõrgus 6,8 cm, põhja ø u 12,5 cm.
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Joon. 7. TM A 178: 5685, 5916, 6049 (foto: K. Külljastinen)
Vaagen, leitud D ruumi täitekihtidest. Kõrgus 5 cm, põhja ø 10,5 cm, ø 26,5 cm.
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