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JÄRJEKORDNE UURIMUS KARJALA MUINASAJAST

Aleksandr Saksa. Rautakautinen Karjala. Muinais-Karjalan asutuksen synty ja
varhaiskehitys. (Studia Carelica Humanistica, 11.) Joensuu, 1998. Resümee vene

ja inglise keeles. 258 Ik.

1998. aasta veebruaris ilmus trükist Peterburi uurija, Eesti arheoloogidele hästi

tuntud kolleegi Aleksandr Saksa doktoriväitekirjana esitatud monograafia Karjala
rauaajast. Raamatu kaitsmisel 27. veebruaril 1998 Joensuu ülikoolis oponendina
osaledes oli allakirjutanul võimalus tutvuda selle pikaajalise uurimistöö sisu ja
tulemustega. Teine oponent oli Karjala keskaja ajaloo tuntud uurija Heikki

Kirkinen.

Aleksandr Saksa t66 Karjala muististe uurimisel algas iilidpilasena rohkem kui

kahekiimne aasta eest, 1970. aastate keskel. 1978 kaitses ta sellel teemal tilikooli

diplomit6d, 1984 kandidaadiviitekirja. Alates 1975. aastast on Saksa osalenud

vilitoodel, kdigepealt Kédkisalme ekspeditsioonis. 1978 alustas iseseisvaid välitöid,

juhatades Kékisalme ekspeditsiooni. Saksa uurimistdo algus langeb kokku slaavi—-

lddnemeresoome sektori loomisega tookordses NSVL TA Arheoloogia Instituudi

Leningradi Osakonnas. Mainitud siindmus sai oluliseks tidhiseks idapoolsemate
lainemeresoome rahvaste muististe uurimisel ja elavdas kogu arheoloogilist
uurimistdod Leningradi oblastis ja naaberpiirkondades. Seni oli sellealane tegevus
koondunud peamiselt iiksikutesse keskustesse (Novgorodi, Vana-Laadogasse,
Pihkvasse). Vene uurijate suurenenud huvil soome-ugri rahvaste mineviku vastu oli

lisaks teaduslikule taustale kiillap ka teatav poliitiline tagapdhi.
Vastloodud slaavi-ldinemeresoome sektori üheks uurimisteemaks said

Karjala muistised. Teema täitja osa langes A. Saksale. Suureks abiks on Saksale

Karjala muististe uurimisel olnud Soome teadusasutused ja sealsed kolleegid.
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Soome väljaannetes on Saksa avaldanud mitmeid oma uurimistöö tulemusi

tutvustavaidkirjutisi.
Saksa puhul tuleb eriti röhutada tema arvukaid välitöid, mille hulka kuuluvad

nii kaevamised kui ka inspektsioonid ja uute muististe väljaselgitamised. Erilist

tähelepanu on ta pööranud kirjanduse järgi tuntudmuinaskalmistute ülesleidmisele.

Piltlikult öeldes üritanud astuda Theodor Schvindti, Karjala muinasaja lõpu
tuntuima kaevaja (Schwindt 1893) jalajälgedesse. Kerge see pole olnud, sest olude

muutumise ja inimeste vahetumise tõttu on olnud raske endisi kaevamiskohti

identifitseerida. Mõnede vanade tuntud kalmistute kaevamisüritused pole andnud

olulisi tulemusi. Tundub, et Th. Schvindtil pidi olema selles suhtes küll märksa

õnnelikumkäsi.

Usna arvukalt on Saksa avastanud uusi muinasasulaid ja väikelohulisi kultus-

kive ehk lohukive. Viimaseid on ta kisitanud kui ohvrikive, kaldudes neid datee-

rima rauaaja hilisematesse jarkudesse. Kindlasti oleks pidanud arvesse votma ka

muid voimalusi. Eestiski on lohkude tihenduse ja dateerimise kohta avaldatud

mitmeid arvamusi (néit. Lougas 1972, Tvauri 1997).
Saksa pole olnud ainus Karjala rauaaja muististe uurija. Aastaid tagasi tegeles

sama teemaga Petroskoi teadlane Svetlana KotSkurkina, kes avaldas oma uurimis-

tulemused (Koukypkuna 1981; 1982) ja kaitses selleteemalise dissertatsiooni.

Moéne muistise uurimisel on Saksa ja Kotskurkina teed ristunud. Usna hiljuti, 1997.

aastal kaitses doktorit6d ja avaldas mahuka samateemalise uvurimuse (inglise ja
soome keeles) Pirjo Uino (1997). On tiiesti loomulik, et Karjala uurimisega tege-
levad ka soome arheoloogid, kellel ei ole mitte ainult sellekohased pikad, mo6du-

nud sajandisse tagasiulatuvad traditsioonid, vaid kes tunnevad Karjala suhtes erilist

ldhedust. Uino samaainelise publikatsiooni ilmumine on olnud Saksale mdistagi
teatud viljakutse. Karjala rauaaega on késitletud ka mitmetes teistes viimastel

aastakiimnetel ilmunud toodes.

Erinevalt teistest on Saksa iiritanud teemat kisitleda asustusloolisest, piir-
kondlikust vaatenurgast, millele vastavalt ei ole muistiseid vaadeldud mitte nende

tiilipide jdrgi, vaid asustuspiirkondade kaupa, silmas pidades sealjuures kronoloo-

gilist jarjestatust. Sellisel lldhenemisnurgal on omad plussid ja miinused. Plussiks

on kisitluse muutumine konkreetsemaks ja piirkondlikumaks, piirkondade selgem
arheoloogiline madratlemine ning voimalus nende omavaheliseks korvutamiseks;
miinuseks on liigselt kirjeldav ja loendav esituslaad. Mdistagi ei ole Saksa suutnud

vilja voluda uut Karjalat. See on ikka seesama muistne Karjala, mille uurimise

pohiallikad on 12.-14. sajandi Laadoga looderanniku piirkonna kalmistud ja nende

leiumaterjal, millest pole mo6da padsenud ka iikski varasem muistse Karjala uurija.
Mönevörra hämmastab muististe levik. Nagu näha Saksa to6 juurde kuuluvalt

kaardilt, on see koondunud suhteliselt kitsasse Karjala Kannase Laadoga-poolsesse
vööndisse ja Laadoga looderannikule. Kannase kesk- ja lääneosa on peaaegu tühi.

Soome lahe rannikuvöönd on otsekui välja surnud. Kahjuks ei selgu tööst, millest

selline asustuspilt on põhjustatud — kas loodusoludest, uurimistöö ebaühtlasest

seisust, sotsiaal-majanduslikest teguritest või veel millestki muust.
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Väitekirja pealkiri on "Rautakautinen Karjala" ("Rauaaegne Karjala"). Tekstist

aga vOib jadda mulje, et nn. ristiretkede aega pole Saksa pidanudki rauaajaks.
Nimelt koneleb ta rauaajast ja ristiretkede ajast (rautakausi ja ristiretkiaika). Tege-
likult peaks ju ristiretkede aeg olema ikka veel rauaaeg. Saksa on ilmselt tiritanud

kiill jalgida Soomes kasutatavat periodiseeringut, jdttes aga tdhele panemata, et

soome arheoloogid arvavad ristiretkeaja rauaaja hulka, kisitades seda mdnikord

koos viikingiajaga noorema rauaajana.
T066 esimeses, sissejuhatavas osas on kisitletud pdohiliselt Karjala muististe

senist uurimiskdiku, kusjuures peardhk on asetatud viimaste aastakiimnete tööle,
tihtlasi tutvustab Saksa oma raamatu eesmirke ja pohisisu. Olnuks soovitav, et

samas oleks lahemalt iseloomustatud ka uurimispiirkonna loodusolusid, mis

usutavasti on tugevalt mojutanud sealse asustuse kujunemist. On ju tegu
tileminekualaga, kus nn. Fennoskandia kilp asendub Vene tasandikuga. Kuidas

kajastub see maastikupildis jaasustuse levikus?

Teises peatükis "Karjala ristiretkede ajal. Karjala ristiretkede aegsed hauad" on

vaadeldud kalmistuid kui muistiseliiki. Sellisena erineb see osa sissejuhatuses luba-

tud asustusloolisest lihenemisviisist. Nagu voib aru saada, on Saksa just haudade

alusel tiritanud vilja arendada suhtelise kronoloogia siisteemi kogu asustuse ja
kultuuri arengujidrkude viéljaselgitamiseks. Haudade ja nende letumaterjali erisuste

puhul on piilitud méiratleda, kas need on kronoloogilised v&i piirkondlikud. Et

hauad on neis ilmnevate matmiskommete elementide poolest (maetute orientat-

sioon, kirstude vOi mitmesuguste puitkonstruktsioonide olemasolu jm.) viga

mitmekesised, siis pakuvad nende elementide kombinatsioonid ohtrasti rithmi-

tamisvoimalusi. Seda illustreerivad lisatud tabelid. Lopptulemusena eristab Saksa

matmiskommete jirgi kaks pohiriihma: 1) paganlikud matused ning 2) paganlusaja
16pu ja kristliku ajajargu alguse matused. Retsensendile jdi kiill moneti aru-

saamatuks, kui selge see vahe mdlema rilhma vahel on ja kuidas ilmneb ristiusu

moju Karjala matmiskommetes. Kas on tegu ainult idakiriku mõjudega või on

tunda ka läänepoolseid möjutusi?
Samas peatükis on Saksa tutvustanud ka karjalaste haudadest leitud esemelist

materjali, pürgimata sealjuures looma uusi tüpoloogiaid, vaid tuginedes paljude
eelnevate uurijate vastavatele töötulemustele. Kahjuks on Saksa raamatus väga
vähe pildimaterjali. Arvukad viited Nordmani, Kivikoski, Kirpitšnikovi, Kotškur-

kina ja teiste uurijate töödele ning nendes olevatele illustratsioonidele vaevalt et

suudavad seda puudust korvata. Saksa eesmärk on olnud haudades koosesinevate

leiurühmade ja ühes sellega ka vastavate hauarühmade väljaselgitamine. Nii on ta

meeste haudade hulgas esemete järgi eristanud kaks, naiste haudades kolm põhi-
rühma. Igale rühmale on omane kindel esemete kooslus. Seesugune esemete

käsitlus kontekstis kaasleidudega on kahtlemata oluline relatiivse kronoloogia
kindlaksmääramisel. Seda raamatu autor ongi teinud, arvestades sealjuures ka

matmiskombestikku.

Tuleb tõdeda, et Saksa on nii matmiskommete elemente kui ka leiumaterjali
käsitlenud peamiseltkronoloogilisest ja piirkondlikust aspektist. Ta märgib küll, et
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on tarvis arvesse vötta ka sotsiaalseid faktoreid (lk. 49). Ometi on sotsiaalne aspekt
jäänud peaaegu kõrvale. Küsimust, kas ja kuivõrd on matmiskommete ja leidude

erinevused seletatavad sotsiaalsete rühmaerinevustega, pole seatudki. Haudades

esinev esemete valik on mõistagi sõltuv kronoloogiast, ent samas on see ka

sotsiaalne ilming, mis näitab surnu kuulumist mõnda rühma. Ka on hauainventari

valik seotud traditsioonidega ega tarvitse anda täpset läbilõiget igapäevaelus
kasutatud esemetest.

Raamatu pöhiosa on kolmas peatükk, mis on pealkirjastatud kui "Karjala
muistsed asustuskeskused". Selles on käsitletud köiki teadaolevaid vaadeldava

ajajargu Karjala muistiseid asustuspiirkondade kaupa. Ulevaade on pdhjalik,
minnes kuni iiksikute savindukildude iilelugemiseni. Jirjestikku loendatakse piir-
kondade kaupa kalmistud, asulad, linnused, juhuleiud, lohukivid ja leitud esemed.

Eriti pohjalik on dissertant olnud Kikisalme linnuse puhul, mille kirjeldust voiks

peaaegu vorrelda kaevamisaruandega. Rohked viited kirjandusele raskendavad

lugemist. Samas sisaldab peatiikk hulgaliselt andmeid viimastel aastakiimnetel

enamasti Saksa osalusel avastatud ja uuritud muististe kohta.

Saksa t6os on kiill korduvalt mainitud avastatud hoonekohti, ent nendekirjeldus
on jäänud pealiskaudseks. Ka on vdimalike hoonejdédnuste interpretatsioon üsna

tagasihoidlik, nditeks Sakkola Lapinlahtis 1979. ja 1980. aastal uuritud kivivarede

puhul (Ik. 72). Ise neid kiill ndgemata, julgeb retsensent arvata, et tegu vois olla

kerisahju varedega ja hoonekohtadega. Samas mainib Saksa ka iiht hoonealusega
littuvat ahju, mille kohta aga rohkem andmeid ei ole esitatud. Tuleb mirkida, et

terviklikum pilt Karjala muistsetest ehitistest jizib paraku puudu. Usna rohkesti on

nimetatud ehitusjddnuseid, sealhulgas puitu, pdlenud savi, postikohti, siitt jm.
(nditeks Réisdld Hovinsaare muinasasulas), ent neist pole iiritatudki ehitiste kohta

midagi olulisemat jireldada. Vihevditu pakuvad selles suhtes ka muinaslinnade

uurimistulemused, kuigi nditeks Räisälä Tiurilinnas on avastatud iile kiimne hoone-

koha. On kividest seinaaluseid, on leekohti. Neist pole aga tehtud jdreldusi hoonete

suuruse ja voOimaliku konstruktsiooni kohta, pole ka vordlusi naabermaade

muistsete ehitustega.
Möningaid andmeid on toodud Käkisalme muinaslinna ehitiste kohta. Muu

hulgas nimetatakse seal ka kerisahje (kiuas). Voib kiisida, mida kujutasid endast

Kurkijoki Himeenlahti linnamael Appelgreni kaevatud viikesed kuhelikud. Kas ei

ole needki hoone- resp. ahjuvared, nagu arvas KotSkurkina? Appelgren ise seostas

need tuleasemetega. Saksa arvates on need kujunenud alles linnuse hdvimise jarel

ja ta on jatnudnende otstarbe kiisimuse lahtiseks. Tundub, et kdige rohkem on and-

meid ehitiste kohta KotSkurkina vuritud Sortavala Paaso linnamaielt.

Mitmeid lahtisi küsimusi jääb Tiurilinnaehk Tiuri Linnasaare puhul. Nähtavasti

on üks ebaselguse pöhjusi asjaolu, et muistist on kaevanud mitmed uurijad, kes on

rajanud palju erinevaid kaevandeid. Jooniseid 18 ja 19 körvutades selgub, et

mönda kohta on kaevatud vähemalt kaks korda. Ka valli ehitus jääb möneti

arusaamatuks. Joonisel 21 toodu on selles suhtes üsna väheütlev. Selge on ainult

niipalju, et kaitserajatised on ehitatud pärast seda, kui kultuurkiht või vähemalt
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suur osa sellest oli juba tekkinud. Sama nähtus kordub ka möne teise Karjala
linnuse juures ning on hästi tuntud mujaltki. Võiks soovitada Saksale nii Tiurilinna

kui ka teiste linnuste puhul iseloomustada rohkem linnuse välisilmet, märkides ära

sealjuures ka õuepinna suuruse. Tahaksin küsida, kes Tiurilinna kui linnuse

ehitasid jakes seda kasutasid. Saksa refereerib vaid teiste uurijate arvamusi. Tema

enda seisukoht jääb aga ebaselgeks.
Ka Käkisalme linnuse puhul jääb üht-teist küsitavaks. Näiteks tulid selle

kultuurkihis nähtavale puulasud, ent mida need endast kujutasid? Millal sai karja-
laste linnusest venelaste Korela? Millist osa etendasid seal siis veel karjalased?
Kas vöis seal olla kaksikvoim?

Hämeenlahti linnamäe, aga ka teiste muinaslinnade puhul paistab silma, et

raamatu autor loeb hoolega üles vöimalikult köik leiud, ent hoonestuse ja kaitse-

ehitiste selgitamise osas on ta jäänud märksa tagasihoidlikumaks. Usutavasti lubak-

sid olemasolevad andmed enamat. Retsensendi arvates oleks võinud rohkem

tähelepanu pöörata ka linnuste sotsiaalsele taustale. Kas need olid kogukondlikud
rahvalinnused või ülikalinnused? Kas neid kasutati ajutiste pelgupaikadena või olid

need alaliselt rahvastatud?

Suhteliselt lühikesed neljas ja viies peatükk on teatud kokkuvöte eelnevast.

Pearöhk on neis materjali kronoloogilisel ja osalt piirkondlikul rühmitamisel.

Samas üritab Saksa vaadelda Karjalat kui ühtset asustus- ja kultuuriala. Eelmises

peatükis käsitletud alad kujutavad tema arvates endast Muinas-Karjala tuumikala.

Vöib küsida, kui suur oli kogu muistsete karjalastega asustatud territoorium. Ja

mida on sellest arheoloogiliselt teada? Saksa väidab, pidades sealjuures silmas eri

tunnustega haudu ja esemeid, et Karjalast — mõistagi raamatus vaadeldava ala

piirides — moodustus ristiretkede perioodil omaette kultuuripiirkond. Usutavam on

siiski, et asustus- ja kultuurialana, ilmselt ka etnilise nähtusena oli Karjala olemas

jubavarem. Ainult et varasemal kultuuril puudusid selgemad "rahvuslikud" tunnus-

jooned. Analoogia on olemas mõne teise läänemeresoome maaga, kus rahvuslikud

ehted kujunevad peamiselt alles alates 11. sajandist. Mainitagu näitena liivi

kultuuri arengulugu.
Karjala kultuuri ja asustuse alusena nimetab dissertant maaviljelust. Ent kas

võib seda pidada uueks elatusalaks? Kas ei ulatu viljelusmajanduse algus siiski

hoopis kaugemale minevikku, kuni varasesse metalliaega? Ristiretkedeaegse
Karjala asustuse ja kultuuri kronoloogilise rühmitamise suhtes ei leia retsensent

põhjust diskuteerimiseks, kuigi võiks vahest ette heita kordumisi ja liigset lasku-

mist detailidesse. Rühmade puhul on kronoloogilist kokkulangemist, mis on

johtunud nähtavasti sellest, et ajalised erinevused rühmade vahel on olnud

suhteliselt väikesed.

Kuuendas peatiikis vaatleb Saksa Karjala naaberalasid. Esiprobleem on siin

Karjala ja Savo suhted, mida on palju kisitletud ka soome arheoloogias. Saksa

tostab esile molema piirkonna iihis- ja erijooned. Kas oli Savo ristiretkede ajal osa

Karjalat vo6l omaette kultuuripiirkond? Tundub, et Saksa on siin iiritanud leida

kompromissi, kdneldes Karjala—Savo kultuurialast. Tahtmata esile kutsuda pikemat
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sellekohast mottevahetust, tuleb siiski kiisida, kes olid öigupoolest savolased, olid

nad ldhemal karjalastele voi himelastele voi olid hoopis omaette rithmitus.

Löplikku selgitamist ootavad karjalaste ja isurite suhted, mida on korduvalt

käsitlenud nii soome, vene kui ka eesti uurijad, nii keeleteadlased kui ka arheo-

loogid. Saksa arvamuse kohaselt ei ole isurite näol tegu alles nooremal rauaajal

karjalastest eraldunudetnilise rühmaga, nagu mitmed uurijad on oletanud, vaid neil

oli iseseisev koht Läänemere idaosas olevate rahvaste hulgas. Pöhimötteliselt sama

seisukohta on avaldanud Aliise jaHarrı Moora (Moora & Moora 1964).
Ei saa nõustuda väitega (lk. 26), et kuni keskmise rauaajani kujutas Lääne-

Soomest ja Eestist ida suunas kuni Ülem-Volga kultuuripiirkonnani ulatuv ala

endast ulatuslikku metsamaad, mille elanikud tegelesid küttimise, kalapüügi ja
korilusega. Arvan, et siin on küll lõivu makstud vene historiograafias tihti väljen-
datud seisukohale, et tõelise kultuuri ja arenenud viljelusmajanduse tõid soome-

ugri rahvastele alles idaslaavlased. Saksa näib ka uskuvat, et slaavlased tulid

soome-ugri aladele juba keskmisel rauaajal. Nn. slaavi kolonisatsiooni teemal on

väljendatud erinevaid arvamusi, mida siinkohal pole mõtet korrata. Problemaatiline

on ka nn. vanavene rahvastik jakultuur Isuri lavamaal.

Omaette küsimus on Karjala ja Novgorodi suhted. Tuginedes vanavene krooni-

kate andmetele arvab Saksa (Ik. 182), et alates 1270. aastaist kuulus Karjala
Novgorodile. Kas on see kindel? Kas ei ole kroonikad Venemaa laiusega vahest

liialdanud? Kindlasti olid Novgorodi ja Karjala vahel liidu- ja koostöösuhted,

millele lisandus kultuurivahetus. Ent ka Novgorodi kultuurimöjudega ei tasuks üle

pakkuda. Kas on Saksa näiteks kindel, et karjalaste sepatöö tehnoloogia on pärit

Novgorodist?
Seitsmendas peatükis jälgib Saksa lühidalt kultuuri arengut Karjalas alates

mesoliitikumist. On soovida, et eriti varase metalliaja käsitlus oleks põhjalikum.
I aastatuhande algupoolel ja keskosas p.Kr. oli Saksa arvates Karjalas kaks kultuuri

ja kaks rahvast. Oli vana, kiviaja kultuuritraditsioone järgiv kohalik rahvastik ja
olid mujalt tulnud inimesed oma kaasatoodud metallesemetega. Kas ei ole see liiga
lihtsustatud arusaam? Saabunute hulgas on nimetatud ka keskivenäläisiä, mis võib

tekitada lugejas küll arusaamatust.

Muinas-Karjala kultuurilugu on Saksa traditsiooniliselt alustanud merovingi-

ajast, kust areng viib edasi läbi viikingiaja kuni ristiretkede perioodi Oitsenguni.

Karjala kultuuri juurde tuleb arvata siiski ka selle maa eelnev, ehkki horedavoitu

kultuurilugu. Ristiretkede aja kultuuri alusena nditab Saksa mitmekiilgselt arene-

nud majandust, kuhu kuulusid ka kidigud saamide juurde ja karusnahakaubandus.

Usna korvale on aga Saksa jitnud territoriaalse jaotuse ja sotsiaalse struktuuri

kiisimused. Pohiliselt piirdub see viitega, et Karjala iihiskond oli histi struktuu-

ritud ja korrastatud. Korduvalt kdneldakse iihetalulistest kiiladest.

Saksa käsitlusaineks olev muistne Karjala on kahtlemata oluline kultuuri-

piirkond kogu Põhja-Euroopas, vaadeldagu seda siis Venemaa, Skandinaavia või

teiste läänemeresoome rahvaste vaatenurgast. Eriti oluline on Karjala kultuur ja
karjalased ise soomlaste, aga samuti isurite ja vepslaste kultuurilisele ja etnilisele
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arengule. Samas pakub Karjala näite, kui hukutavalt on möjunud ühe maa ja tema

rahva elule nende jagamine kahe suurvöimu, Rootsi ja Venemaa resp. Novgorodi
vahel.

Tehtud märkustele vaatamata väärib Aleksandr Saksa töö hindamist kui tõsine

uurimus. Selle taga on tunda suurt tööpanust, mida tuleb eriti rõhutada. Kuigi on

kasutatud eelnevate uurijate tulemusi — ilma neid arvestamata poleks niisuguse
uurimuse kirjutamine olnud ju mõeldavgi —,

on põhiline siiski Saksa oma

teadustöö, milles on olulisel kohal Karjala rauaaja lõppjärgu arheoloogilise ainese

kronoloogiline ja piirkondlik rühmitamine. Kahtlemata on astutud pikk samm

Karjala arheoloogilises ja varaajaloolises uurimistöös.
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	OVAALSÖLED EESTIS – IMPORTESEMED MITMEST PIIRKONNAST
	Joon. 1. Ovaalsölgede leiukohad Eestis. Fig. 1. Discovery sites of oval brooches in Estonia.
	Joon. 3. Ovaalsölgede servades kasutatud loomornament. 1 Kodasema sõle servakatkend, 2 ornamendimotiive Birka sölgedelt. Fig. 3. Animal decoration on the borders of oval brooches. 1 the border fragment of the Kodasema brooch, 2 ornamentation motifs on the brooches from Birka. (Jansson 1985, joon./Fig. 89,91.) Joon. 2. Kodasema sölg (rekonstruktsioon). Fig. 2. The brooch from Kodasema (reconstruction). (Al 6316: 2.)
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	Joon. 4. Soome C,-tiiiipi solgede ornamendi niide. Fig. 4. An example of the ornament of the brooches of Finnish type C;.
	Joon. 5. Kahe spiraaliga keekandja Saaremaalt. Fig. 5. Chain holder with two spirals from Saaremaa. (AI K 84: 14.)
	Joon. 6. Külitse sölg. Fig. 6. The brooch from Külitse. (AI 1035.)
	Joon. 7. Karja sölg. Fig. 7. The brooch from Karja. (AI K 77: 2.)
	Joon. 8. Eestist teadmata leiukohast saadud sölg. Fig. 8. Brooch from Estonia, discovery site unknown. (AM 140: 1.)
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	Joon. 9. Ovaalsölgede kandmisviis liivlastel. Fig. 9. The way oval brooches were worn by Livonians. (Zarina 1988, joon./ Fig. 17: 5; 18: 3.) Joon. 10. Ovaalsölgede skandinaaviapärane kandmisviis. Fig. 10. The Scandinavian way of wearing oval brooches. (A — Roesdahl 1992, 36; B — DexHep 1963, joon./ Fig. 43.)
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	Joon. 11. Tüüp A. Daugava jõe kaldalt Riia lähedalt leitud ovaalsõled koos keekandja, kettide, ripatsite ja trapetsikujulise laiendiga sõlega. Fig. 11. Type A. Oval brooches with a chain holder, chains, pendants, and a brooch with trapezoid extension, found from the bank of River Daugava, near Riga. (AMA 271: 1.)
	Joon. 13. Tüüp C. Sõlg Krimuldast. = Fig. 13. Type C. The brooch from Krimulda. (AI 1222.)
	Joon. 12. Tüüp B. Sölg koos keekandja ja rinnakee katketega Cesise lähedalt. Fig. 12. Type B. A brooch with chain holder and chains found near Césis. (A11977:2)


	VÄIKE HÖBEAARE VARBOLA JAANILINNAST
	Joon. 1. Höbesörmus (AI 4783: 959 a) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mölemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 1. Silver finger-ring (AI 4783: 959 a) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 2. Tömberaud. K. Siitani joonis E. Brepohli (1987, joon. 8: 1) järgi. Fig. 2. Draw plate. Redrawn by K. Siitan after E. Brepohl (1987, Fig. 8: 1).
	Joon. 3. Parempidi keermega keerutraat. K. Siitani joonis K. Anderssoni (1995, joon. 95) järgi. Fig. 3. Right-twisted wire. Redrawn by K. Siitan after K. Andersson (1995, Fig. 95).
	Joon. 4. Hõbesõrmus (AI 4783: 959b) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mõlemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 4. Silver finger-ring (AI 4783: 959 b) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 5. Varbola Jaanilinna höbesörmuste materjalikoostis. Fig. 5. Content of silver (diagram 1), copper (diagram 2), lead and gold (diagram 3) in finger-rings from the hoard of Varbola Jaanilinn.
	Joon. 6. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AT 4783: 959 a). Fig. 6. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 a) from Varbola Jaanilinn. .
	Joon. 7. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AI 4783: 959 b). Fig. 7. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 b) from Varbola Jaanilinn.
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	Joon. 2. Mustamäe sootee 1940. aasta kaevandis (I. Növa foto). Fig. 2. Excavation of the Mustamäe trackway in 1940 (photo by I. Növa).
	Joon. 3. Mustamäe sootee I 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 3. Trackway I in Mustamäe. Excavation plan of 1997
	Joon. 4. Mustamäe sootee I palksillutis 1997. a. kaevandis. Vaade läänest. Fig. 4. The log pavement of the Mustamäe trackway I. Excavation in 1997. View from the west.
	Joon. 5. Mustamäe sootee I töötlemisjälgedega palgiotsad. Vaade idast. Fig. 5. Trackway I of Mustamäe. Cutting traces on the ends of the logs. View from the east.
	Joon. 6. Mustamäe sooteed. Esiplaanil sootee I ja tagaplaanil sootee 111. Vaade lõunast. Fig. 6. Trackways of Mustamäe. Trackway I (in the foreground) and trackway 111 (in the background). View from the south.
	Joon. 7. Mustamde sootee / H 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 7. Trackway Il in Mustamie. Excavation plan of 1997.
	Joon. 8. Mustamäe sootee II palkalusele laotud kivisillutis. Vaade läänest. Fig. 8. Trackway II of Mustamäe. Stone pavement has been laid on the log foundation. View from the west.
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	Joon. 10. Mustamäe sootee 111 1997. aasta kaevandis. Vaade lõunast. Fig. 10. Trackway 111 of Mustamäe. View from the south of the excavation in 1997.
	Joon. 11. Mustamäe sootee 111 palkalusel säilinud kivisillutise jäljed. Vaade lääneloodest. Fig. 11. Trackway 111 of Mustamäe. Traces of stone pavement have preserved on the log foundation. View from the WNW.
	Joon. 12. Mustamäe sootee 111 teesillutist kandvad aluslatid (laagid). Vaade edelast. Fig. 12. Trackway 111 of Mustamäe. The longitudinal laths bearing the pavement of the trackway. View from the southwest.
	Joon. 13. Kärevere sootee plaan. Musta viirutusega tähistatud palkalusele toetub kivisillutis (E. Raadiku joonise põhjal). Fig. 13. Plan of the Kärevere trackway. The stone pavement rests upon log foundation striated in black (after the drawing by E. Raadik).
	, AR
	Joon. 15. Viraksaare sootee asendiskeem. 1 väikevoor või künnis, 2 kõrgem mineraalmaa, 3 soo, 4 mets, 5 madal, niiske mineraalmaa, 6 sootee trass koos uuritud kaevandilõiguga, 7 nüüdisteed, 8 nüüdishoonestus (K. Lavi joonis). Fig. 15. The location plan of the Viraksaare trackway. 1 small drumlin or oblong elevation, 2 high mineral soil, 3 marsh, 4 forest, 5 low, soggy mineral soil, 6 trackway with the investigated excavation, 7 modern roads, 8 modern buildings (drawing by K. Lavi).
	Joon. 16. Viraksaare sootee 1986. aasta kaevandi koondplaan (K. Siitani joonis). Fig. 16. The Viraksaare trackway. Plan of the excavations of 1986 (drawing by K. Siitan).
	Joon. 17. Viraksaare sootee peenematest roigastest sillutis. Vaade läänest. Fig. 17. The pavement of thin stems and poles of the Viraksaare trackway. View from the west.
	Joon. 18. Viraksaare sootee puitsillutis. Vaade löunakagust (K. Lavi joonis). Fig. 18. The wooden pavement of the Viraksaare trackway. View from the SSE (drawing by K. Lavi).
	Joon. 19. Avinurme palktee 1935. aastal (K. Orviku foto). Fig. 19. The log trackway of Avinurme in 1935 (photo by K. Orviku)
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	TARTU VANALINNA ARHEOLOOGILISE UURIMISE TULEMUSI
	Joon. 1. Tartu VII kvartal. Kaevandi asukoha skeem. 1 kaevandi piirjoon, 2 1V kaevandi ida- ja keskosa. Fig. 1. The VII quarter of Tartu. Chart of the location of the excavation. 1 outline of the excavation, 2 eastern and central parts of the excavation IV.
	Joon. 2. IV kaevandi kesk- ja idaosa üldplaan (iilemine kiht). 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piir joon, 3 maakivid, 4 telliskivid, 5 puitehitised, 6 puitkasti number. Fig. 2. General plan of the central and eastern parts of the excavation IV (upper layer). 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 granite stones, 4 bricks, 5 timber constructions, 6 number of the wooden box.
	Joon. 3. Puitehitiste jäänused IV kaevandi kesk- ja idaosas peale rusukihi eemaldamist. 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piirjoon, 3 puitehitiste jäänused, 4 telliskivid, 5 maakivid, 6 betoonrõngad, 7 puitkasti number. Fig. 3. Remains of timber constructions in the central and eastern parts of the excavation IV after removing the debris layer. 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 remains of timber constructions, 4 bricks, 5 granite stones, 6 concrete rings, 7.number of the wooden box.
	Joon. 4. Ülemine sillutis. Vaade edelast. Fig. 4. The upper pavement. View from the SW.
	Joon. 5. Ülemise sillutise keskosa. Vaade kagust. Fig. 5. The central part of the upper pavement. View from the SE.
	Joon. 6. IV kaevandi idasein kahe kivihoone jäänuste vahelisel alal (joon. 3: A-B). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 segatud pinnas (sissekaeve), 4 söetükid, 5 kollane liiv, 6 laastukiht, 7 turvas, 8 villa ja karva viirg, 9 peen tellisepuru, 10 tumehall laastukiht, 11 tumehall liiv, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 pruun lubjapurune pinnas, 15 mort. Fig 6. Eastern wall of the excavation between the remains of two stone buildings (A-B on Fig. 3). 1 granite stones, 2 posts, beams, 3 mixed soil (in entrenchment), 4 charcoal crumbs, 5 yellow sand, 6 sliver layer, 7 turf, 8 vein of wool and hair, 9 brick crumbs, 10 dark grey sliver layer, 11 dark grey sand, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 brown soil with lime crumbs, 15 mortar.
	Joon. 7. Kaevandi idaosa löunasein kivihoonejäänustest vahetult põhja pool (joon. 3: B-C). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 laastukiht, 4 tumehall laastukiht, 5 villa ja karva viirg, 6 turvas, 7 savi, 8 kollane liiv, 9 lubjasegune hallikas pinnas, 10 tumehall liiv, 11 soetiikikesed, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 vitsikndu. Fig. 7. Southern wall of the eastern part of the excavation, immediately north of the remains of a stone building (B—C on Fig. 3). | granite stones, 2 posts, beams, 3 sliver layer, 4 dark grey sliver layer, 5 vein of wool and hair, 6 turf, 7 clay, 8 yellow sand, 9 greyish soil mixed with lime, 10 dark grey sand, 11 charcoal crumbs, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 hooped wooden vessel.
	Joon. 8. Pinnase läbilöige IV kaevandi idaosas olnud kaevu löunakülje all (joon. 3: D-E). 1 rohke laastuga kiht, sees turvast, 2 turvas, 3 mustjaspruun turbaga laastukiht, 4 tumehall laastuga kiht, sees villa ja karvu, 5 villa ja karva kiht, 6 tumehall vähese laastuga kiht, 7 tumehall liiv, 8 punasavi, 9 alumine must kiht, 10 pruun lubjapurune pinnas, 11 lubisetted, 12 maakivi, 13 puit. Fig. 8. Profile of the soil below the southern side of the well in the eastern part of the excavation IV (D-E on Fig. 3). 1 layer rich in sliver, containing turf, 2 turf, 3 black-brown sliver layer with turf, 4 dark grey layer with slivers, wool and hair, 5 layer of wool and hair, 6 dark grey layer with scanty sliver content, 7 dark grey sand, 8 red clay, 9 lower black layer, 10 brown soil with lime crumbs, 11 lime sediment, 12 granite stone, 13 timber.
	Joon. 9. Kaseokstest piire. Vaade idast. Fig. 9. The fencing of birch twigs. View from the east.
	Joon. 10. Kaseokstest piire ja tarajäänus. Vaade idast. Fig. 10. The fencing of birch twigs and the remains of a stockade. View from the east.
	Joon. 11. Kaevandi idapoolne osa. Vaade kagust. Fig. 11. The eastern part of the excavation. View from the SE.
	Joon. 12. Tarajäänused ja puitkastid IV kaevandi kesk- ja idaosas (üldplaan). 1 kaevandi piirjoon 2 maasse kaevatud lohu piirjoon, 3 kivihoone piirjoon, 4 puitkast, 5 tarapostid, 6 nn. kamin 7 puitkasti number. Fig. 12. Remains of stockades and wooden boxes in the central and eastern parts of the excavation IV (general plan). 1 outline of the excavation, 2 outline of a pit dug in the soil, 3 contour of a stone building, 4 wooden box, 5 posts of the stockade, 6 fireplace, 7 number of the wooden box.
	Joon. 13. Väikeste lohkude rida IV kaevandi idaservas. Fig. 13. The row of small pits on the eastern side of the excavation IV.
	Joon. 14. IV kaevandi keskosa löunaseina (joon. 3: F-G) ja lääneseina (joon. 3: H-I) läbilöige. ] maakivid, 2 tume vähese laastuga kiht, 3 saviviirg, 4 liiv, 5 söetükikesed, 6 tumehall kiht, 7 heledam hall lubjapurune segatud pinnas, sees sütt, puitu, kivitükikesi, savilaike, vivianiiti, 8 hall liiv, 9 mustjashall lubisetete laikudega pinnas, 10 pruunikashall kiht, 11 alumine must kiht, 12 pruun lubjapurune pinnas, 13 lubisetted. Fig. 14. Profile of the southern (F-G on Fig. 3) and western (H-I on Fig. 3) walls of the central part of the excavation IV. 1 granite stones, 2 dark layer with sparse slivers, 3 vein of clay, 4 sand, 5 charcoal crumbs, 6 dark grey layer, 7 lighter grey lime-mixed soil containing charcoal, timber, stone debris, clay patches, vivianite, 8 grey sand, 9 dark grey soil with patches of lime sediment, 10 brownish grey layer, 11 lower black layer, 12 brown soil with lime crumbs, 13 lime sediment.
	Joon. 15. Röhtpalkidest tara ja savipöranda jäänused IV kaevandi keskosas. 1 puitehitiste jäänused 2 savipdrand, 3 sissekaevete piirjoon, 4 puitkasti number. Fig. 15. Remains of a stockade of horizontal beams and a clay floor in the central part of the excavation IV. 1 remains of timber constructions, 2 clay floor, 3 outline of entrenchment, 4 number of the wooden box.
	Joon. 16. Tarajäänused koos puitkastidega nr. 18 ja 19 ning kultuurkihi läbilöikega. Vaade idast. 1 maakivid, 2 puit, 3 savi, 4 tumehall vihese laastuga kiht, 5 rohke laastuga kiht, 6 kollane liiv, 7 lubjasegune hallikas kiht, 8 soetiikikesed, 9 mustjas vihese laastuga kiht, 10 alumine must kiht, 11 lubisetted, 12 kasti number. Fig. 16. Remains of a stockades with wooden boxes no 18 and 19, together with the cross-section of the cultural layer. View from east. 1 granite stones, 2 timber, 3 clay, 4 dark grey layer with scanty sliver content, 5 layer rich in sliver, 6 yellow sand, 7 greyish layer mixed with lime, 8 charcoal crumbs, 9 dark grey layer with scanty sliver content, 10 lower black layer, 11 lime sediment, 12 number of the box.
	Joon. 17. Puitkastid nr. 18 ja 19. Vaade idast. Fig. 17. The wooden boxes no 18 and 19. View from the east.
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	Joon. 18. Tara IV kaevandi keskosa lääneservas. Vaade kagust. Fig. 18. The stockade on the western edge of the central part of the excavation IV. View from the SE Joon. 19. Alumine savipörand IV kaevandi keskosas. Vaade kagust. Fig. 19. The lower clay floor in the central part of the excavation IV. View from the SE
	Joon. 20. Rohtpalkidest piirded. Vaade edelast. Fig. 20. Fences of horizontal beams. View from the SW.
	Joon. 21. Röhtpalkidest piirde nurgapostid. Vaade kagust. Fig. 21. The corner posts of the fences of horizontal beams. View from the SE.
	Joon. 22. IV kaevandi kesk- ja idaosa. Vaade kagust. Fig. 22. The central and eastern part of the excavation I'V. View from the SE.
	Joon. 23. Ehitusjäänused IV kaevandi keskosas peale ülemise sillutise palkide eemaldamist. 1 sissekaeve piirjoon, 2 palgid; postid, 3 telliskivid, 4 maakivid, 5 söestunud puit, 6 puitkasti number. Fig. 23. Remains of a building in the central part of excavation IV after the removal of the beams of the upper pavement. 1 outline of the entrenchment, 2 beams, posts, 3 bricks, 4 granite stones, 5 charred timber, 6 number of the wooden box.
	Joon. 24. Puitkastide asukoha skeem. Kastid nr. 1-16 Vissak 1994, joon. 2 järgi. 1 kaevandi piirjoon, 2 puitkast. Fig. 24. Chart of the location of wooden boxes. No 1-16 by Vissak 1994, Fig. 2. 1 outline of the excavation, 2 wooden box.
	Joon. 25. Raud- ja telliskivide kogum 19. puitkastis. Vaade pöhjast. Fig. 25. Set of granite stones and bricks in the wooden box no 19. View from the north.
	Joon. 26. Ehitusjäänused (kast nr. 20) IV kaevandi keskosas. Vaade läänest. Fig. 26. Remains of buildings (box no 20) in the central part of the excavation IV. View from the west.
	Joon. 27. 17. puitkasti kirdenurk. Vaade kagust. Fig. 27. The NE corner of the wooden box no 17. View from the SE.
	Joon. 28. Palkpörandaga hoone (?) alus IV kaevandi keskosa lääneservas. 1 kivihoone piirjoon, 2 tarajäänused, 3 postid, 4 palkpöranda jäänus, 5 puitkasti number. Fig. 28. Foundation of a building (?) with log floor at the western side of the central part of excavation IV. 1 contour of a stone building, 2 remains of a stockade, 3 posts, 4 remains of log floor, 5 number of the wooden box.
	Joon. 29. Suurema puitehitise kirdenurk kaevandi keskosas. Vaade pöhjast. Fig. 29. Northeast corner of the bigger timber construction in the central part of the excavation. View from the north.
	Joon. 30. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. 1 tara postid, 2 telliskivid, 3 maakivid, 4 segatud tumehall liiv (lohus), 5 hall liiv (lohus), 6 mustjashall vähese lubjapuruga kiht, 7 pruun lubjapurune looduslik pinnas, 8 lubisetted, 9 lauajupp, 10 saviviirg. I-111 korriste numbrid. Fig. 30. Fireplace in the NW corner of the central part of the excavation IV. 1 posts of a stockade, 2 bricks, 3 granite stones, 4 mixed dark grey sand (in a pit), 5 grey sand (in a pit), 6 dark grey layer with lime crumbs, 7 brown natural soil with lime crumbs, 8 lime sediment, 9 bit of a board, 10 vein of clay. I-11l numbers of layers.
	Joon. 31. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. Vaade löunakagust. Fig. 31. Fireplace in the north-western corner of the central part of the excavation IV. View from the SSE
	Joon. 32 Savinöude ülaosade profiile. Fig. 32. Some profiles of the upper parts of earthenware. (TM 2039/A 45: 4699, 4514/2, 4541/1, 4690/1, 4688/1, 4701/2, 4701/3, 4894/4, 4767/1, 4701/4, 4857/1, 4894/2, 4906/2, 4703/7, 4761/1, 4887/2, 4837/1, 4104/4, 4315, 414072, 4194, 4211/3, 4743/3, 4057/1, 4493, 4586.)
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	VANIMATEST AHJUPOTTIDEST EESTIS
	Joon. 1. Pottahjud 14. sajandi alguse vappidel (Strauss 1968, joon. 1). Fig. 1. Stove as a device on blazons from the beginning of the 14th century (Strauss 1968, Fig. 1).
	Joon. 2. Tartus Vallikraavi 2 leitud 13.-14. sajandi ahjupott (TM A7O: 1274-1276/433). Rekonstruktsioonjoonis M. Uprus. | :3. Fig. 2. A tile dating from the 13th-14th centuries found in 2 Vallikraavi Str., Tartu (TM A7O: 1274-1276/433). Reconstruction drawing by M. Uprus. 1: 3. _
	Joon. 3. Mönchsrotist Dinkelsbühli lähedalt leitud 13.-14. sajandi ahjupott (Lobbedey 1968, tahv. 70: 6). 1 : 3. Fig. 3. A tile from the 13th-14th centuries found in Monchsrot near Dinkelsbiihl (Lobbedey 1968, Pl. 70: 6). 1 : 3.
	Joon. 4. 13.-14. sajandi ahjupott Gurre lossist, Pöhja-Sjaelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166). Fig. 4. A 13th-14th century tile found in Gurre castle, North-Sjzlland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166).
	Joon. 5. 15. sajandi ahjupotid Seborgi lossist, Põhja-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn D 13253 C, D 13253 A). Fig. 5. Tiles from the 15th century found in Seborg castle, North-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 13253 C, D 13253 A).
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	VAIBLA KIVIKIRVES
	Joon. 1. Kivikirve leiukoht. Fig. 1. Site of discovery of the stone axe.
	Joon. 2. Vaibla kivikirves ja puuvarre tiikk. Fig. 2. Stone axe and fragment of the shaft from Vaibla.
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	Joon. 11. Tüüp A. Daugava jõe kaldalt Riia lähedalt leitud ovaalsõled koos keekandja, kettide, ripatsite ja trapetsikujulise laiendiga sõlega. Fig. 11. Type A. Oval brooches with a chain holder, chains, pendants, and a brooch with trapezoid extension, found from the bank of River Daugava, near Riga. (AMA 271: 1.)
	Joon. 13. Tüüp C. Sõlg Krimuldast. = Fig. 13. Type C. The brooch from Krimulda. (AI 1222.)
	Joon. 12. Tüüp B. Sölg koos keekandja ja rinnakee katketega Cesise lähedalt. Fig. 12. Type B. A brooch with chain holder and chains found near Césis. (A11977:2)
	Joon. 1. Höbesörmus (AI 4783: 959 a) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mölemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 1. Silver finger-ring (AI 4783: 959 a) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 2. Tömberaud. K. Siitani joonis E. Brepohli (1987, joon. 8: 1) järgi. Fig. 2. Draw plate. Redrawn by K. Siitan after E. Brepohl (1987, Fig. 8: 1).
	Joon. 3. Parempidi keermega keerutraat. K. Siitani joonis K. Anderssoni (1995, joon. 95) järgi. Fig. 3. Right-twisted wire. Redrawn by K. Siitan after K. Andersson (1995, Fig. 95).
	Joon. 4. Hõbesõrmus (AI 4783: 959b) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mõlemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 4. Silver finger-ring (AI 4783: 959 b) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 5. Varbola Jaanilinna höbesörmuste materjalikoostis. Fig. 5. Content of silver (diagram 1), copper (diagram 2), lead and gold (diagram 3) in finger-rings from the hoard of Varbola Jaanilinn.
	Joon. 6. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AT 4783: 959 a). Fig. 6. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 a) from Varbola Jaanilinn. .
	Joon. 7. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AI 4783: 959 b). Fig. 7. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 b) from Varbola Jaanilinn.
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	Joon. 2. Mustamäe sootee 1940. aasta kaevandis (I. Növa foto). Fig. 2. Excavation of the Mustamäe trackway in 1940 (photo by I. Növa).
	Joon. 3. Mustamäe sootee I 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 3. Trackway I in Mustamäe. Excavation plan of 1997
	Joon. 4. Mustamäe sootee I palksillutis 1997. a. kaevandis. Vaade läänest. Fig. 4. The log pavement of the Mustamäe trackway I. Excavation in 1997. View from the west.
	Joon. 5. Mustamäe sootee I töötlemisjälgedega palgiotsad. Vaade idast. Fig. 5. Trackway I of Mustamäe. Cutting traces on the ends of the logs. View from the east.
	Joon. 6. Mustamäe sooteed. Esiplaanil sootee I ja tagaplaanil sootee 111. Vaade lõunast. Fig. 6. Trackways of Mustamäe. Trackway I (in the foreground) and trackway 111 (in the background). View from the south.
	Joon. 7. Mustamde sootee / H 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 7. Trackway Il in Mustamie. Excavation plan of 1997.
	Joon. 8. Mustamäe sootee II palkalusele laotud kivisillutis. Vaade läänest. Fig. 8. Trackway II of Mustamäe. Stone pavement has been laid on the log foundation. View from the west.
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	Joon. 10. Mustamäe sootee 111 1997. aasta kaevandis. Vaade lõunast. Fig. 10. Trackway 111 of Mustamäe. View from the south of the excavation in 1997.
	Joon. 11. Mustamäe sootee 111 palkalusel säilinud kivisillutise jäljed. Vaade lääneloodest. Fig. 11. Trackway 111 of Mustamäe. Traces of stone pavement have preserved on the log foundation. View from the WNW.
	Joon. 12. Mustamäe sootee 111 teesillutist kandvad aluslatid (laagid). Vaade edelast. Fig. 12. Trackway 111 of Mustamäe. The longitudinal laths bearing the pavement of the trackway. View from the southwest.
	Joon. 13. Kärevere sootee plaan. Musta viirutusega tähistatud palkalusele toetub kivisillutis (E. Raadiku joonise põhjal). Fig. 13. Plan of the Kärevere trackway. The stone pavement rests upon log foundation striated in black (after the drawing by E. Raadik).
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	Joon. 15. Viraksaare sootee asendiskeem. 1 väikevoor või künnis, 2 kõrgem mineraalmaa, 3 soo, 4 mets, 5 madal, niiske mineraalmaa, 6 sootee trass koos uuritud kaevandilõiguga, 7 nüüdisteed, 8 nüüdishoonestus (K. Lavi joonis). Fig. 15. The location plan of the Viraksaare trackway. 1 small drumlin or oblong elevation, 2 high mineral soil, 3 marsh, 4 forest, 5 low, soggy mineral soil, 6 trackway with the investigated excavation, 7 modern roads, 8 modern buildings (drawing by K. Lavi).
	Joon. 16. Viraksaare sootee 1986. aasta kaevandi koondplaan (K. Siitani joonis). Fig. 16. The Viraksaare trackway. Plan of the excavations of 1986 (drawing by K. Siitan).
	Joon. 17. Viraksaare sootee peenematest roigastest sillutis. Vaade läänest. Fig. 17. The pavement of thin stems and poles of the Viraksaare trackway. View from the west.
	Joon. 18. Viraksaare sootee puitsillutis. Vaade löunakagust (K. Lavi joonis). Fig. 18. The wooden pavement of the Viraksaare trackway. View from the SSE (drawing by K. Lavi).
	Joon. 19. Avinurme palktee 1935. aastal (K. Orviku foto). Fig. 19. The log trackway of Avinurme in 1935 (photo by K. Orviku)
	Joon. 1. Tartu VII kvartal. Kaevandi asukoha skeem. 1 kaevandi piirjoon, 2 1V kaevandi ida- ja keskosa. Fig. 1. The VII quarter of Tartu. Chart of the location of the excavation. 1 outline of the excavation, 2 eastern and central parts of the excavation IV.
	Joon. 2. IV kaevandi kesk- ja idaosa üldplaan (iilemine kiht). 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piir joon, 3 maakivid, 4 telliskivid, 5 puitehitised, 6 puitkasti number. Fig. 2. General plan of the central and eastern parts of the excavation IV (upper layer). 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 granite stones, 4 bricks, 5 timber constructions, 6 number of the wooden box.
	Joon. 3. Puitehitiste jäänused IV kaevandi kesk- ja idaosas peale rusukihi eemaldamist. 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piirjoon, 3 puitehitiste jäänused, 4 telliskivid, 5 maakivid, 6 betoonrõngad, 7 puitkasti number. Fig. 3. Remains of timber constructions in the central and eastern parts of the excavation IV after removing the debris layer. 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 remains of timber constructions, 4 bricks, 5 granite stones, 6 concrete rings, 7.number of the wooden box.
	Joon. 4. Ülemine sillutis. Vaade edelast. Fig. 4. The upper pavement. View from the SW.
	Joon. 5. Ülemise sillutise keskosa. Vaade kagust. Fig. 5. The central part of the upper pavement. View from the SE.
	Joon. 6. IV kaevandi idasein kahe kivihoone jäänuste vahelisel alal (joon. 3: A-B). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 segatud pinnas (sissekaeve), 4 söetükid, 5 kollane liiv, 6 laastukiht, 7 turvas, 8 villa ja karva viirg, 9 peen tellisepuru, 10 tumehall laastukiht, 11 tumehall liiv, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 pruun lubjapurune pinnas, 15 mort. Fig 6. Eastern wall of the excavation between the remains of two stone buildings (A-B on Fig. 3). 1 granite stones, 2 posts, beams, 3 mixed soil (in entrenchment), 4 charcoal crumbs, 5 yellow sand, 6 sliver layer, 7 turf, 8 vein of wool and hair, 9 brick crumbs, 10 dark grey sliver layer, 11 dark grey sand, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 brown soil with lime crumbs, 15 mortar.
	Joon. 7. Kaevandi idaosa löunasein kivihoonejäänustest vahetult põhja pool (joon. 3: B-C). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 laastukiht, 4 tumehall laastukiht, 5 villa ja karva viirg, 6 turvas, 7 savi, 8 kollane liiv, 9 lubjasegune hallikas pinnas, 10 tumehall liiv, 11 soetiikikesed, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 vitsikndu. Fig. 7. Southern wall of the eastern part of the excavation, immediately north of the remains of a stone building (B—C on Fig. 3). | granite stones, 2 posts, beams, 3 sliver layer, 4 dark grey sliver layer, 5 vein of wool and hair, 6 turf, 7 clay, 8 yellow sand, 9 greyish soil mixed with lime, 10 dark grey sand, 11 charcoal crumbs, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 hooped wooden vessel.
	Joon. 8. Pinnase läbilöige IV kaevandi idaosas olnud kaevu löunakülje all (joon. 3: D-E). 1 rohke laastuga kiht, sees turvast, 2 turvas, 3 mustjaspruun turbaga laastukiht, 4 tumehall laastuga kiht, sees villa ja karvu, 5 villa ja karva kiht, 6 tumehall vähese laastuga kiht, 7 tumehall liiv, 8 punasavi, 9 alumine must kiht, 10 pruun lubjapurune pinnas, 11 lubisetted, 12 maakivi, 13 puit. Fig. 8. Profile of the soil below the southern side of the well in the eastern part of the excavation IV (D-E on Fig. 3). 1 layer rich in sliver, containing turf, 2 turf, 3 black-brown sliver layer with turf, 4 dark grey layer with slivers, wool and hair, 5 layer of wool and hair, 6 dark grey layer with scanty sliver content, 7 dark grey sand, 8 red clay, 9 lower black layer, 10 brown soil with lime crumbs, 11 lime sediment, 12 granite stone, 13 timber.
	Joon. 9. Kaseokstest piire. Vaade idast. Fig. 9. The fencing of birch twigs. View from the east.
	Joon. 10. Kaseokstest piire ja tarajäänus. Vaade idast. Fig. 10. The fencing of birch twigs and the remains of a stockade. View from the east.
	Joon. 11. Kaevandi idapoolne osa. Vaade kagust. Fig. 11. The eastern part of the excavation. View from the SE.
	Joon. 12. Tarajäänused ja puitkastid IV kaevandi kesk- ja idaosas (üldplaan). 1 kaevandi piirjoon 2 maasse kaevatud lohu piirjoon, 3 kivihoone piirjoon, 4 puitkast, 5 tarapostid, 6 nn. kamin 7 puitkasti number. Fig. 12. Remains of stockades and wooden boxes in the central and eastern parts of the excavation IV (general plan). 1 outline of the excavation, 2 outline of a pit dug in the soil, 3 contour of a stone building, 4 wooden box, 5 posts of the stockade, 6 fireplace, 7 number of the wooden box.
	Joon. 13. Väikeste lohkude rida IV kaevandi idaservas. Fig. 13. The row of small pits on the eastern side of the excavation IV.
	Joon. 14. IV kaevandi keskosa löunaseina (joon. 3: F-G) ja lääneseina (joon. 3: H-I) läbilöige. ] maakivid, 2 tume vähese laastuga kiht, 3 saviviirg, 4 liiv, 5 söetükikesed, 6 tumehall kiht, 7 heledam hall lubjapurune segatud pinnas, sees sütt, puitu, kivitükikesi, savilaike, vivianiiti, 8 hall liiv, 9 mustjashall lubisetete laikudega pinnas, 10 pruunikashall kiht, 11 alumine must kiht, 12 pruun lubjapurune pinnas, 13 lubisetted. Fig. 14. Profile of the southern (F-G on Fig. 3) and western (H-I on Fig. 3) walls of the central part of the excavation IV. 1 granite stones, 2 dark layer with sparse slivers, 3 vein of clay, 4 sand, 5 charcoal crumbs, 6 dark grey layer, 7 lighter grey lime-mixed soil containing charcoal, timber, stone debris, clay patches, vivianite, 8 grey sand, 9 dark grey soil with patches of lime sediment, 10 brownish grey layer, 11 lower black layer, 12 brown soil with lime crumbs, 13 lime sediment.
	Joon. 15. Röhtpalkidest tara ja savipöranda jäänused IV kaevandi keskosas. 1 puitehitiste jäänused 2 savipdrand, 3 sissekaevete piirjoon, 4 puitkasti number. Fig. 15. Remains of a stockade of horizontal beams and a clay floor in the central part of the excavation IV. 1 remains of timber constructions, 2 clay floor, 3 outline of entrenchment, 4 number of the wooden box.
	Joon. 16. Tarajäänused koos puitkastidega nr. 18 ja 19 ning kultuurkihi läbilöikega. Vaade idast. 1 maakivid, 2 puit, 3 savi, 4 tumehall vihese laastuga kiht, 5 rohke laastuga kiht, 6 kollane liiv, 7 lubjasegune hallikas kiht, 8 soetiikikesed, 9 mustjas vihese laastuga kiht, 10 alumine must kiht, 11 lubisetted, 12 kasti number. Fig. 16. Remains of a stockades with wooden boxes no 18 and 19, together with the cross-section of the cultural layer. View from east. 1 granite stones, 2 timber, 3 clay, 4 dark grey layer with scanty sliver content, 5 layer rich in sliver, 6 yellow sand, 7 greyish layer mixed with lime, 8 charcoal crumbs, 9 dark grey layer with scanty sliver content, 10 lower black layer, 11 lime sediment, 12 number of the box.
	Joon. 17. Puitkastid nr. 18 ja 19. Vaade idast. Fig. 17. The wooden boxes no 18 and 19. View from the east.
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	Joon. 18. Tara IV kaevandi keskosa lääneservas. Vaade kagust. Fig. 18. The stockade on the western edge of the central part of the excavation IV. View from the SE Joon. 19. Alumine savipörand IV kaevandi keskosas. Vaade kagust. Fig. 19. The lower clay floor in the central part of the excavation IV. View from the SE
	Joon. 20. Rohtpalkidest piirded. Vaade edelast. Fig. 20. Fences of horizontal beams. View from the SW.
	Joon. 21. Röhtpalkidest piirde nurgapostid. Vaade kagust. Fig. 21. The corner posts of the fences of horizontal beams. View from the SE.
	Joon. 22. IV kaevandi kesk- ja idaosa. Vaade kagust. Fig. 22. The central and eastern part of the excavation I'V. View from the SE.
	Joon. 23. Ehitusjäänused IV kaevandi keskosas peale ülemise sillutise palkide eemaldamist. 1 sissekaeve piirjoon, 2 palgid; postid, 3 telliskivid, 4 maakivid, 5 söestunud puit, 6 puitkasti number. Fig. 23. Remains of a building in the central part of excavation IV after the removal of the beams of the upper pavement. 1 outline of the entrenchment, 2 beams, posts, 3 bricks, 4 granite stones, 5 charred timber, 6 number of the wooden box.
	Joon. 24. Puitkastide asukoha skeem. Kastid nr. 1-16 Vissak 1994, joon. 2 järgi. 1 kaevandi piirjoon, 2 puitkast. Fig. 24. Chart of the location of wooden boxes. No 1-16 by Vissak 1994, Fig. 2. 1 outline of the excavation, 2 wooden box.
	Joon. 25. Raud- ja telliskivide kogum 19. puitkastis. Vaade pöhjast. Fig. 25. Set of granite stones and bricks in the wooden box no 19. View from the north.
	Joon. 26. Ehitusjäänused (kast nr. 20) IV kaevandi keskosas. Vaade läänest. Fig. 26. Remains of buildings (box no 20) in the central part of the excavation IV. View from the west.
	Joon. 27. 17. puitkasti kirdenurk. Vaade kagust. Fig. 27. The NE corner of the wooden box no 17. View from the SE.
	Joon. 28. Palkpörandaga hoone (?) alus IV kaevandi keskosa lääneservas. 1 kivihoone piirjoon, 2 tarajäänused, 3 postid, 4 palkpöranda jäänus, 5 puitkasti number. Fig. 28. Foundation of a building (?) with log floor at the western side of the central part of excavation IV. 1 contour of a stone building, 2 remains of a stockade, 3 posts, 4 remains of log floor, 5 number of the wooden box.
	Joon. 29. Suurema puitehitise kirdenurk kaevandi keskosas. Vaade pöhjast. Fig. 29. Northeast corner of the bigger timber construction in the central part of the excavation. View from the north.
	Joon. 30. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. 1 tara postid, 2 telliskivid, 3 maakivid, 4 segatud tumehall liiv (lohus), 5 hall liiv (lohus), 6 mustjashall vähese lubjapuruga kiht, 7 pruun lubjapurune looduslik pinnas, 8 lubisetted, 9 lauajupp, 10 saviviirg. I-111 korriste numbrid. Fig. 30. Fireplace in the NW corner of the central part of the excavation IV. 1 posts of a stockade, 2 bricks, 3 granite stones, 4 mixed dark grey sand (in a pit), 5 grey sand (in a pit), 6 dark grey layer with lime crumbs, 7 brown natural soil with lime crumbs, 8 lime sediment, 9 bit of a board, 10 vein of clay. I-11l numbers of layers.
	Joon. 31. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. Vaade löunakagust. Fig. 31. Fireplace in the north-western corner of the central part of the excavation IV. View from the SSE
	Joon. 32 Savinöude ülaosade profiile. Fig. 32. Some profiles of the upper parts of earthenware. (TM 2039/A 45: 4699, 4514/2, 4541/1, 4690/1, 4688/1, 4701/2, 4701/3, 4894/4, 4767/1, 4701/4, 4857/1, 4894/2, 4906/2, 4703/7, 4761/1, 4887/2, 4837/1, 4104/4, 4315, 414072, 4194, 4211/3, 4743/3, 4057/1, 4493, 4586.)
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	Joon. 1. Pottahjud 14. sajandi alguse vappidel (Strauss 1968, joon. 1). Fig. 1. Stove as a device on blazons from the beginning of the 14th century (Strauss 1968, Fig. 1).
	Joon. 2. Tartus Vallikraavi 2 leitud 13.-14. sajandi ahjupott (TM A7O: 1274-1276/433). Rekonstruktsioonjoonis M. Uprus. | :3. Fig. 2. A tile dating from the 13th-14th centuries found in 2 Vallikraavi Str., Tartu (TM A7O: 1274-1276/433). Reconstruction drawing by M. Uprus. 1: 3. _
	Joon. 3. Mönchsrotist Dinkelsbühli lähedalt leitud 13.-14. sajandi ahjupott (Lobbedey 1968, tahv. 70: 6). 1 : 3. Fig. 3. A tile from the 13th-14th centuries found in Monchsrot near Dinkelsbiihl (Lobbedey 1968, Pl. 70: 6). 1 : 3.
	Joon. 4. 13.-14. sajandi ahjupott Gurre lossist, Pöhja-Sjaelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166). Fig. 4. A 13th-14th century tile found in Gurre castle, North-Sjzlland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166).
	Joon. 5. 15. sajandi ahjupotid Seborgi lossist, Põhja-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn D 13253 C, D 13253 A). Fig. 5. Tiles from the 15th century found in Seborg castle, North-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 13253 C, D 13253 A).
	Joon. 1. Kivikirve leiukoht. Fig. 1. Site of discovery of the stone axe.
	Joon. 2. Vaibla kivikirves ja puuvarre tiikk. Fig. 2. Stone axe and fragment of the shaft from Vaibla.
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