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Tartu keskaegsed 
reljeefsete kaunistustega klaasnõud

A n u - L i i s  A u n r o o s

Keskaegse hansalinnana oli Tartu kanda oluline roll Läänemere ümbruse ja 
idapoolsemate alade kaubavahetuses ning linn muutus seetõttu atraktiivseks 
pidepunktiks ka paljudele käsitöölistele ja kaupmeestele. Eeskätt kajastub Tar-
tu osalemine laialdases hansakaubanduses keskaegses esemelises materjalis 
peamiselt 13. sajandi lõpust kuni 16. sajandini.1 Samasse ajavahemikku saab 
dateerida ka enamiku Tartust leitud reljeefsete ehk klaasniidist ning optilis-
te kaunistustega klaasnõufragmentidest. Kuna ei Eestist ega ka Soomest pole 
leitud tõendeid, mis viitaksid keskaegsele kohapealsele klaasitootmisele,2 siis 
on ka nimetatud klaaspeekrid suure tõenäosusega just kaubateid pidi Tartusse 
jõudnud. Käesolevas artiklis tutvustan keskaegses Tartus käibel olnud klaas-
anumaid, kasutades selleks anumate välisilmest lähtuvat tüpoloogilise mää-
ratlemise meetodit. Tartust leitud klaasnõude katked võib üldiselt koondada 
seitsmesse suuremasse kategooriasse: kõrged peekrid, niitribipeekrid, spiraalse 
klaasniidiga peekrid, värvitute (anumaga sama värvi) klaasniitkaunistustega 
nõud, ribiklaasid või muu optilise mustriga klaas, nupp-peekrid ning pudelid. 
Iga kategooria jaguneb omakorda väiksemateks alarühmadeks ning seetõttu 
on siinses leiumaterjalis võimalik ühtekokku tuvastada ligikaudu 20st eriilme-
lise dekoori ja kujuga nõutüübist pärinevaid katkeid. Tüpoloogia loomisel ning 
käesoleva artikli kirjutamisel lähtusin peamiselt oma 2015. aastal valminud sa-
manimelise bakalaureusetöö uurimistulemustest.3

Kõrged peekrid

Kuni poole meetri kõrguseni küündivate ning tihtipeale õllejoomisega seosta-
tud peekritüüpide hulgast võib Tartu leidude põhjal eristada neli kõrgete peek-

1 Ain Mäesalu. Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Tartu (Dorpat) von 12. bis zum 17. Jahrhundert. – Lü-
becker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel. Toim M. Gläser. Lübeck 1999, lk 427–
434, siin lk 432.

2 Georg Haggrén, Hedvika Sedláčková. Ribbed beakers with applied glass threads in Europe: Cisky s tazenymi kap-
kami v Evrope. Pamatky Archeologicke, 98 (2007), lk 185–250, siin lk 197.

3 Anu-Liis Aunroos. Tartu keskaegsed reljeefsete kaunistustega klaasnõud. Bakalaureusetöö. Tartu 2015. Käsiki-
ri Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna raamatukogus. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47131/Aun-
roos_BA15.pdf (kasutatud 15.03.2018).
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rite tüüpi: kõrged böömi peekrid, kõrged nuipeekrid, Läänemere klaas ning 
kõrged hulknurksed peekrid. 

Nupulise mustriga kõrged böömi peekrid ning kõrged nuipeekrid ehk Keu-
lengläser’id on välimuselt küllaltki sarnased, meenutades koonusja kuju poo-
lest veidi nuia. Mõlemat peekritüüpi iseloomustab ka ringikujuline suure toe-
tuspinnaga jalg, mis aitab pikal ja sihvakal anumal paremini püsti seista. Tar-
tust leitud kõrged nuipeekrid erinevad böömi peekritest põhiliselt dekoori 
poolest, milleks on nõu pinnal horisontaalselt või vertikaalselt jooksvad eri-
sugused klaasniitkaunistused. Böömi peekreid katavad seevastu klaasiga sama 
värvi nupukesed, mille kuju ja asetus on igal nõul veidi erinev. 

Tartust on õnnestunud leida viiele erinevale böömi peekrile kuuluvaid frag-
mente, mis pärinevad neljast leiukogust.4 Enamasti on tegu pisikeste rohekat 
tooni kildudega, mida katab tihe nupuline dekoor, kuid nii mõndagi eksempla-
ri ilmestasid lisaks nupukestele sinisest või värvitust klaasniidist katked. Enim 
on selliseid fragmente vanalinnas, Ülikooli, Küütri ja Rüütli tänava ning Rae-
koja platsi vahele jäävas VII kvartalis tehtud päästekaevamiste leiumaterjalis, 
milles ühel juhul on 15. sajandi keskpaika dateeritud jäätmekastist 105 lisaks 
nupulisele küljeosale leitud suur ja ilus ümara alusega jalg (joonis 1: 1).

Nuipeekrite fragmente on leitud kolmel Tartus toimunud kaevamisel6 ning 
need kuuluvad suure tõenäosusega neljale erinevale nuipeekrile. Sarnaselt böö-
mi peekritega on ka nuipeekri katkeid kõige rohkem leitud VII kvartalist. Sealt 
pärineb näiteks 15. sajandi teisest poolest 16. sajandi alguseni dateeritud jäät-
mekastist 1 leitud7 suur rohekast klaasist nuipeeker, mille ülaosa katavad ühe- 
kuni kahesentimeetriste vahedega vertikaalselt jooksvad anumaga sama värvi 
klaasniidid (TM A-45: 4000/5), samuti eelmainitud 10. jäätmekastist avastatud 
kaunis tumesinisest klaasist nuipeekri jalg koos küljefragmentidega, mida kau-
nistab spiraalselt kulgev sinine klaasniit (joonis 1: 2).

Kõrgete böömi peekrite koostis ning leiusagedus viitavad, nagu nimigi näi-
tab, nende Böömi päritolule, neid on seal valmistatud 14. sajandi teisest poo-
lest 15. sajandi esimese pooleni.8 Teadaolevalt on sarnaste peekrite fragmente 
leitud ka Soomest Turu linnast Aboa Vetuse kaevamistelt.9 Seevastu kõrgete 
nuipeekrite arheoloogilised leiud koonduvad suures osas Kesk- ja Põhja-Saksa-
maale, kust nende tootmine on arvatavasti ka 15. sajandi lõpul ning 16. sajandi 

4 TM 1995: 77; A-45: 4000/19; 4000/23–24; A-115: 282; A-141: 548.
5 Rünno Vissak. Der Fundstoff  aus den Holzkästen des VII Quartals in Tartu. – Eesti Teaduste Akadeemia Toime-

tised. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 1994/1, lk 71–77, siin lk 75, 77.
6 TM A-45: 4000/5, 4000/31; TM A-108: A803; TM A-188: 1968, 1969.
7 R. Vissak, Der Fundstoff , lk 75, 77.
8 Erwin Baumgartner, Ingeborg Krueger. Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. München 1988, lk 312.
9 Georg Haggrén. Medieval Glass fi nds from Turku, especially from the Aboa Vetus excavations. – Th e Medieval 

Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology. Toim A. Mäesalu ja R. Vissak. Tartu 1999, lk 65–73, siin 
lk 67.
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alguses alguse saanud.10 Vaadeldes aga nuipeekrite siniseid eksemplare, tuleb 
tõdeda, et need on pigem haruldused, mille leiupaikadena on peale Tartu tea-
da veel näiteks Rotterdam, Lüneburg ja Einbeck.11 Tartu böömi ja nuipeekrite 
leiud eelnimetatud dateeringuid ümber ei lükka – enamik leide pärineb 15. sa-
jandisse dateeritud jäätmekastidest.

Läänemere klaaspeekrite pinda kaunistab peenike peekriga sama värvi sik-
sakmuster, millele lisavad aktsenti sakkidest üleval- ja allpool asuvad sinised 
klaasniidid. Paraku on Tartust leitud fragmendid liialt väikesed ega anna aimu 
peekrite suurusest ega kujust. Nende liigitamisel kõrgete peekrite alla lähtusin 
Turu Aboa Vetuse kaevamistelt leitud sarnase dekooriga katketest, mille põhjal 
võib järeldada, et Läänemere peekrite kuju ja vorm võis sarnaneda nuipeekri-
te omaga.12 

Nagu nimigi ütleb, on kõnealune peekritüüp iseloomulik eelkõige Lääne-
mere-äärsetele aladele, kust neid on seni kõige arvukamalt leitud. Tartus on sel-
liste peekrite fragmente leitud kolmest Lossi tänava ja veel kolmest mujal Tartu 
kesklinnas asunud kaevandist.13 Kokku on Tartust leitud kuuest või seitsmest 
erinevast peekrist pärinevaid katkeid. Kuna siinsete leidude põhjal on peekri-
te suurust ja kuju võimatu tuvastada, tuleb arvestada ka võimalusega, et sel-
list dekoori on kasutatud näiteks madalamategi peekritüüpide kaunistamiseks. 
Tartu leiumaterjali üks ilmekaimaid fragmente (joonis 2) pärineb Hugo Treff -
neri gümnaasiumi hoovis toimunud päästekaevamistel uuritud jäätmekastist 5.
10 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 386.
11 Edgar Ring. Glaskultur in Niedersachsen. Tafelgeschirr und Haushaltsglas vom Mittelalter bis zur frühen 

Neuzeit (Archäologie und Bauforschung in Lüneburg, 5). Husum 2003, lk 106–107.
12 G. Haggrén, Medieval glass fi nds, lk 66–67.
13 TM 1995: 77; A-42: 1356–1358; A-108: A456; A-115: 723; A-141: 45, 50, 54, 55; A-162: 110.

Joonis 1. Kõrged klaaspeekrid. 1 – böömi peeker, 2 – nuipeeker (TM A-45: 4000/23, 24; 4000/31). Foto: 
Anu-Liis Aunroos.
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Sarnaseid 14. sajandi lõppu ja 15. sajandi algusesse dateeritavaid peekreid 
on peale Turu ja Tartu leitud Rootsi linnast Kalmarist, Saksamaalt Lübeckist 
ning Mecklenburgi ja Pommeri piirkonnast Läänemere lõunarannikul.14 Nii 
klaasi koostise kui ka leiupiirkondade põhjal võib järeldada, et kõnealuse peek-
ritüübi tootmine jääb Saksamaa idapoolsetele aladele.15 

Neljas nõurühm kõrgete peekrite seas on hulknurksed peekrid. Enamas-
ti on need kaheksanurksed, kuid vahel ka kuue-, seitsme- või üheksanurksed 
klaasanumad, mille külgi kaunistavad üldjuhul horisontaalsed nõuga sama 
värvi või sinised klaasniidid. 

Tartu leiumaterjalis on selliseid peekreid teada viiest kaevandist, nende 
seas võib ühtekokku eristada vähemalt kuue peekri fragmente.16 Mitmete Tar-
tust leitud klaaskatkete külgi kaunistavad horisontaalselt jooksvad klaasniidid, 
millele on vajutustega tekitatud ebatasane sakiline välimus. Kohalikest leidu-
dest erilisimad on Küütri 1 hoonest leitud mitmetahulise peekri katked, mille 
pinnal on lisaks sakilistele klaasniitidele klaasipuhumise käigus tekitatud op-
tiline diagonaallainetus (joonis 3).

14 Georg Haggrén. Sirpaleita Hansan kultuuripiiristä. Keskiaikaiset lasiastialöydöt. – Kaupunkia pintaa syvemmäl-
tä. Arkeologisia näkokulmia Turun historiaan. Toim L. Seppänen. Turku 2003, lk 223–240, siin lk 237.

15 Georg Haggrén. Cheers! Fragments of the middle ages. Turku 1999, lk 25–26.
16 TM A-36: 19, 20; 5297, 6249; A-92: 3119; A-126: 641, 1568; A-162: 106; A-188: 1964, 1965.
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Joonis 3. Hulknurkse peekri katke (TM A-162: 106). 
Foto: Eero Heinloo.

Joonis 2. Läänemere peekri siksakilise klaasnii-
diga katke (TM A-115: 723). Foto: Eero Heinloo.
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Varasemaid ning robustsemaid hulknurkseid peekreid hakati Saksamaal 
valmistama juba 13.–14. sajandil, kuid populaarsuse kõrgpunkti saavutasid 
need 16. ja 17. sajandi jooksul, mil see oli Loode-Euroopa mandriosa üks me-
nukaim peekritüüp, selle tootmiskeskusi on teada Jüütimaalt, Madalmaadest 
ja Kesk-Saksamaalt.17

Niitribipeekrid

Niitribipeekrid, mida erialases kirjanduses tuntakse ka Fadenrippenbecher’ite 
nime all, on dekoori poolest teiste nõutüüpide hulgast hõlpsasti eristatavad. 
Seda tüüpi peekritel on enamasti veidi lehterjas suudmeosa, millele järgneb 
ahtam kael ning ümaram keha. Nõuga sama värvi vertikaalsed klaasniidid 
hakkavad jooksma kaela juurest, liikudes kahanevas joones kuni nõu põhjaosa 
ääreni. Enamasti kaunistavad vertikaalseid niite omakorda pisikesed sinised 
täpid, kuid leidub ka eksemplare, millel täpikesi pole. Lisaks ehib peenike sini-
ne klaasniidist viirg tihtipeale niitribipeekrite ülaserva ja kaelaosa. 

Tartu leiud pärinevad viiest kogust ja leitud katkete põhjal võib tuvastada 
vähemalt üheksa niitribipeekri fragmente.18 Suurem osa kõnealuse peekritüü-
bi katketest pärineb Lossi tänaval 1985.–1989. aastal tehtud päästekaevamistelt 
Vilma Trummali ja Ain Mäesalu kaevanditest. Üks omanäolisem leid on Hugo 
Treff neri gümnaasiumi kaevamistel leitud väikese niitribilise peekri põhi (TM 
A-115: 1195/1, 1196, 1197), tänu millele on alust arvata, et neid peekritüüpe on 
valmistatud väga erinevas suuruses. Tavaliselt on niitribipeekrid keskmised 
või suuremad klaasanumad, eelnimetatud peekripõhja läbimõõt on aga vaid 
umbes neli sentimeetrit. Värvitooni poolest on eriline VII kvartali helesinisest 
klaasist niitribipeeker (joonis 4), sest teised Tartu niitribipeekrileiud on täiesti 
läbipaistvad või õrna roheka kumaga. 

Klaasi koostise ja leiusageduse järgi peetakse kõnealuse peekritüübi sünni-
maaks Böömi alasid, kus nende valmistamistraditsioon kestis 13. sajandi lõ-
pust kuni 15. sajandi keskpaigani, kuid erinevaid leiukontekste silmas pida-
des võib nende peamiseks kasutusajaks pidada ajavahemikku 14. sajandi teisest 
poolest 15. sajandi esimese pooleni.19 Kuni 1980. aastate lõpuni arvati, et niitri-
bipeekrite levikuala piirdub Böömi, Ida- ja Põhja-Saksamaa ning Skandinaavia 
piirkondadega. Mõnekümne aastaga on see tõekspidamine ümber lükatud, sest 
niitribipeekrite kilde on õnnestunud leida ka Soomest, Eestist, Madalmaadest 

17 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 98–99.
18 TM 1995: 72, 76, 77; TM A-45: 4000/14, 4000/27, 4000/33, 4000/35, 4000/37; TM A-108: A455, A503, A505, A805; 

TM A-115: 1195–1197; TM A-133: 4312, 4337.
19 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 290.
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ja Poolast.20  Tartu VII kvartalist pärinevad leiud saadi 15. sajandisse dateeritud 
jäätmekastidest 6, 10 ja 1421 ning enamik Lossi tänava leidudest 14. sajandi lõ-
pust 15. sajandi alguseni dateeritud jäätmekastist 2.22 Seega sobivad Tartu lei-
dude dateeringud eespool toodutega.

Spiraalse klaasniidiga peekrid

Tartu leidude seast õnnestus tuvastada nii sinise kui värvitu spiraalniidiga 
kaunistatud peekrifragmente. Spiraalse horisontaalse sinise klaasniidiga kau-
nistatud peekrid on silindrikujulised läbipaistvast klaasist nõud, mille pinda 
katab terves ulatuses katkematult ja spiraalselt kulgev sinine klaasniit. Tar-
tu peekrite katked on pärit neljast eri kogust ning leitud fragmendid pärine-
vad kuuest-seitsmest erinevast anumast.23 Enamik neist leiti VII kvartali ning 
Hugo Treff neri gümnaasiumi hoovi kaevamiste leiumaterjali hulgast. Kõige 
kaunim ning terviklikum eksemplar pärineb Lossi tänava päästekaevamiste 
leiukogust (joonis 5: 1), milles leidunud purunenud katketest on suudetud kok-

20 G. Haggren, H. Sedláčková, Ribbed beakers, lk 188.
21 R. Vissak, Der Fundstoff , lk 75, 77.
22 Ain Mäesalu, A. Mäesalu, Sechs Holzkonstruktionen in Tartu (Lossi Strasse). – Eesti TA Toimetised. Ühiskon-

nateadused, 39: 4. Tartu 1990, lk 446-452, siin lk 451.
23 TM A-45: 4000/25, 4000/32, 4000/34, 4000/36; TM A-108: A485, A488; TM A-115: 248/336, 258, 270, 277/335, 357, 

729, 730, 731, 732, 735, 828, 1135; TM A-162: 108, 109, 110.
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Joonis 4. Sinakat tooni niitribipeeker (TM A-45: 4000/14). Foto: Anu-Liis Aunroos.
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ku liimida peaaegu terve peeker. Tegemist on sakilise äärega põhjafragmendi-
ga, millest välja kasvavat küljeosa ehib ühe- kuni kahesentimeetriste vahedega 
spiraalselt jooksev sinine klaasniit. Peekri ülaäärt ei ole küll kahjuks säilinud, 
kuid olemasoleva põhjal on selge, et nõu ülaserv oli kergelt väljapoole pööratud.

Tartust on leitud ka vähemalt viie värvitu spiraalselt jooksva klaasniidiga 
kaetud peekri fragmente, mis pärinevad viiest leiukogust24 ning sarnanevad 
oma silindrilise kuju ja veidi väljapoole eenduva ülaserva poolest juba eespool 
kirjeldatud siniste spiraalsete klaasniitidega kaunistatud peekritega. Ainus eri-
nevus ongi klaasniidi värv. Sarnaselt sinise niidiga ehitud peekritega on värvi-
tute spiraalkaunistustega peekrite fragmendid samuti kõige paremini säilinud 
Lossi tänava leiumaterjalis. Ka sealsetest värvitu niidiga kaunistatud katke-
test on õnnestunud kokku kleepida enam-vähem terviklik peeker (joonis 5: 2), 
mis on välimuselt peaaegu äravahetamiseni sarnane eelkirjeldatud siniste spi-
raalsete kaunistustega eksemplariga, puuduvad vaid alumist äärt kaunistavad 
sakid. Nii eelpool mainitud sinise kui ka värvitu spiraalniidiga Lossi tänava 
peekrid on leitud sealsest 2. jäätmekastist, mis on  dateeritud 14. sajandi lõpust 
15. sajandi alguseni.25

Baltimaadest leitud spiraalsete kaunistustega peekrifragmendid viitavad 
nende klaasanumate Böömi või Saksa päritolule. Eriti iseloomulikud on selli-

24 TM A-92: 1408; TM A-104: 141; TM A-108: A471; TM A-115: 768, 770; TM A-162: 109.
25 A. Mäesalu, Sechs Holzkonstruktionen, lk 451.

S T U D I A

Joonis 5. Spiraalse kaunistusega peekrid: 1 – sinise klaasniidiga, 2 – värvitu klaasniidiga (TM A-108: 
485, 471). Foto: Anu-Liis Aunroos.
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sed leiud Läänemere idakalda aladele, kus nende dateeringuteks on ajavahemik 
14. sajandi algusest kuni 15. sajandi lõpuni.26 Niisuguste peekrite kilde on lei-
tud ka Soomest Aboa Vetuse kaevamistelt.27 

Erinevate värvitute (anumaga sama värvi) 
klaasniitkaunistustega nõud 

Värvitute ehk anumaga sama värvi klaasniitidega kaunistatud nõusid leidub 
Tartu leiuaineses kahe eriilmelise nõutüübi jagu: anumaga samavärviliste, 
kuid sakiliste niitkaunistustega peekrid ning võrelise kaunistusega klaasanum. 

Värvitute sakiliste niitkaunistustega peekrite fragmente ehivad erisuguse va-
jutusmustriga ning peekriga sama värvi klaasniidid. Vajutuste tulemusel tekib 
nõu pinda katvatele klaasniitidele omanäoline ebaühtlane sakiline muster. Mõ-
nikord vahelduvad sakilised niidid nõu pinnal ka tavaliste peenikeste klaasniiti-
dega. Selliste kaunistustega peekrite kuju võib erialase kirjanduse järgi olla väga 
varieeruv, paraku on Tartu leiukogudest saadud katked liialt fragmentaarsed, et 
selle kohta täpsemaid järeldusi teha. Tartu leiud pärinevad viiest kogust ning vä-
hemalt viiest klaasanumast.28 Kõige paremini säilinud katke leiti VII kvartalist, 
see on rohekast klaasist fragment, mida kaunistavad kaks horisontaalselt jooks-
vat ebakorrapärase laiuse ja mustriga ühevärvilist klaasniiti (joonis 6: 1). 

Sarnasuse alusel Põhja-Saksamaalt Wismarist ja Grambekist leitud klaas-
niitidega kaunistatud peekritega võib ka Tartu leidude arvatavaks kasutusajaks 
olla 15. sajandi esimene pool kuni 15. sajandi kolmas veerand,29 kuid kuna anu-
mate kuju tuvastada ei õnnestunud, siis pole täpsemaid levikualasid ning da-
teeringuid võimalik esitada. 

Treff neri kooli hoovi päästekaevamiste leiumaterjali hulgast õnnestus leida 
ühe omanäolise võrelise kaunistusega klaasnõu katked. Pigem õhukeste sinaka 
varjundiga katkete pindu kaunistavad samavärvilisest klaasist paksemad hori-
sontaalsed niidid, mis on omavahel ühendatud jämedate vertikaalsete tõmme-
tega, tekitades nii illusiooni võretaolisest mustrist (joonis 6: 2). Lisaks võretao-
lisele mustrile on anuma peal näha vaevumärgatavaid sinise klaasniidi katkeid. 
Nimetatud nõu katked leiti 5. jäätmekastist, mis on dateeritud 15. sajandi tei-
sest poolest kuni 16. sajandini,30 või ajavahemikku 1350–1550 kuni 1600.31 
26 G. Haggrén, Cheers!, lk 25.
27 G. Haggrén, Medieval glass fi nds, lk 66.
28 TM A-45: 4000/9 ja 4000/lisanumbrita; TM A-105: 196; TM A-108: A494; TM A-115: 280; TM A-173: 1, 253.
29 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 288–289.
30 Rünno Vissak. Jäätmekastide leiukomplekside kirjeldus ja analüüs. – Peeter Piirits. Aruanne arheoloogilistest 

kaevamistest Tartus H. Treff neri Gümnaasiumi O-osas. Tartu 2000. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.
31 Arvi Haak, Erki Russow. Interpreting fi nd complexes from the medieval cesspits of Tartu. – Archaeological Textiles 

in Northern Europe. Toim A. Haak, R. Rammo. (Muinasaja Teadus, 22). Tartu 2012, lk 147–172, siin tabel 1.

S T U D I A



45

Tartust selliseid leide rohkem avastatud ei ole ning kuigipalju vasteid ei õn-
nestunud leida ka erialasest kirjandusest. Mustri, värvivarjundi ja aimatava 
ümara kuju poolest sarnaneb Tartu fragment enim Saksamaalt Lüneburgist 
leitud ning 16. sajandi esimesse poolde dateeritud kausilaadse anumaga.32 See-
ga, kuigi Tartu katkete põhjal ei ole nõu kuju võimalik kindlalt määratleda, 
võib eeltoodud näite varal oletada, et ka siin kirjeldatud nõu on olnud kausi-
laadne. Sarnast võretaolist mustrit on kasutatud ka Saksamaalt leitud ning 16. 
sajandisse dateeritava kapsajuurikakujulise peekritüübi kaunistamisel.33 

Ribiklaasid ning muu optilise mustriga klaas 

Tartust leitud erinevad ribilise ning muu optilise mustriga klaasid olen jaota-
nud nelja alarühma: värvilisest klaasist ribi- ja ristribipeekrid, Maigelein’i kau-
sike, värvitu ribiklaas ja sinise klaasniidiga kaunistatud ribimustriline kann. 
Erinevalt näiteks niitribipeekritest, mille välispinnale lisatakse eraldi klaasnii-
dist moodustuvad ribid, tekitatakse optilised mustrid nõude pinnale puhumise 
käigus, kasutades selleks spetsiaalseid vorme. 

Üldjuhul pisut paksemast klaasist värviliste ribi- ja ristribipeekrite pinda 
katab kogu ulatuses veidi kaldu asetsev diagonaallainetus. Tihti jookseb ühe-
le poole kaldu olevatele diagonaalribidele teisest suunast vastu samasugune 
lainetus, tekitades nõu pinnale niinimetatud ristribilise mustri. Enamasti on 

32 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 138–139.
33 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 331.
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Joonis 6. Anumaga sama värvi klaasniitkaunistustega nõud. 1 – sakiliste vajutustega nõu, 2 – võrelise 
kaunistusega anum (TM A-45: 4000/9, TM A-115: 829/1, 6; 830/1, 4; 832). Foto: Anu-Liis Aunroos.
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need silindrikujulised keskmise suurusega klaasnõud, mille mõned eksemp-
larid on kergelt koonusjad, minnes ülaosas veidi laiemaks. Optilise mustriga 
peekrid on Tartus küllaltki sagedane leid. Selliste nõude fragmente õnnestus 
leida koguni kümne kogu leiumaterjali hulgast ning sealsed katked kuuluvad 
vähemalt 17 anumale.34 Enim leide pärineb Rüütli 15 kaevamistelt saadud ko-
gust (TM A-92; joonis 7: 1). Tartu leiumaterjali hulgas esines nii rohelisest kui 
ka tumesinisest klaasist fragmente ning mõningate peekri põhjaosade põhjal 
võib järeldada, et siin on käibel olnud varieeruva suurusega ja võib-olla ka eri-
kujulisi ribilise mustriga peekreid. 

Ribilisi ning ristribilisi peekreid on erinevatel hinnangutel valmistatud nii 
Lõuna- ja Põhja-Saksamaal kui ka Madalmaades.35 Nimetatud peekritüüp on 
üks levinuimaid ja selliste peekrite valmistamine oli 14.–16. sajandil eriti ak-
tiivne Saksa keskmäestiku aladel, nende populaarsuse kõrgajaks võib leiuma-
terjali põhjal lugeda 15. sajandi keskpaika.36 Sinise varjundiga ribilisi peekreid 
dateeritakse aga pigem käibeloleku aja hilisemasse perioodi – neid hakati val-
mistama 16. sajandi paiku.37 

Lisaks eelkirjeldatud ribilise mustriga peekrikatketele on Rüütli 15 leiuma-
terjali hulgast leitud ka optilise ribimustriga väikese Maigelein’i kausi küllaltki 
hästi säilinud fragmendid (joonis 7: 2). Maigelein’i nimetus on tuletatud kesk-
ülemsaksakeelsest sõnast Miol, mis tähendab tõlkes peekrit. Eespool kirjelda-
tud optilise mustriga peekritest erineb nimetatud anum eelkõige vormi poo-
34 TM A-45: 4000/3; TM A-92: 120, 191–193, 708, 4875; TM A-102: alanumbrita; TM A-104: 143; TM A-115: 613; TM 

A-122: 505; TM A-126: 587; TM A-133: 4231, 4330–4332, 4334; TM A-141: 545, 546; TM A-150: 30.
35 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 188.
36 Samas, lk 188.
37 Samas, lk 189.
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Joonis 7. Ribiklaas ja muud optilise mustriga klaasnõud. 1 – harilik roheline ribimuster, 2 – Maigelein’i 
kausike (TM A-92: 191, 188/1–2). Fotod: Anu-Liis Aunroos, Eero Heinloo.



47

lest: Maigelein’i kausike on madal rohekat tooni ribipeeker või kausike, mille 
kõrgus on harilikult kolm kuni neli sentimeetrit. Märkimist väärib ka see, et 
anuma pinda kattev optiline lainetus ulatub anuma servast põhja alla välja. 

Rüütli tänava kaevandi 2. jäätmekastist leitud kausike on sealse leiumater-
jali põhjal dateeritav 16. sajandisse.38 Maigelein’i tüüpi klaasnõude tootmine al-
gas arvatavasti juba enne 15. sajandi keskpaika ning kestis vähemalt 16. sajandi 
alguseni, see oli äärmiselt populaarne nõutüüp, mille päritolu on laiaulatusliku 
leiupiirkonna tõttu üsna keeruline paika panna.39 Seda huvitavam on tõik, et 
Rüütli tänava kausike on Tartu leidude seas ainulaadne. 

Värvituid ribiklaase iseloomustavad vertikaalselt mööda nõu külge jooks-
vad klaasiga sama tooni optilised ribid. Selliste kaunistustega peekrid on kujult 
küllaltki varieeruvad, kuid tüüpilisemad eksemplarid on silindrikujulised ning 
üsna järsult väljapoole pööratud ülaäärega. Tartu leiuainese ainsad tüüpilise-
le ribipeekrile viitavad killud tulid välja Lossi tänava kaevamiste jäätmekastist 
VI, mis on dateeritud 14. sajandisse40 (joonis 8: 1). Sel läbipaistva põhjaosa frag-
mendil ei piirdu ribilised kaunistused anuma külgedel jooksvate klaasist pak-
senditega, vaid katavad ka põhjaosa, koondudes selle keskpunkti kokku. Lisaks 
on kolmest leiukogust leitud vähemalt neljale nõule kuuluvaid õhukesest läbi-
paistvast klaasist katkeid,41 mille pinnal ilutseb õrn, kergelt diagonaalne lai-
netus. Treff neri kooli hoovis asunud kaevandist leitud sellelaadse peekri frag-
mentide (TM A-115: 824/1–4) põhjal võib väita, et see nõu oli veidi koonusjas 
ning altpoolt ahenev. 

Tüüpiliste värvitute ribipeekrite leiupiirkond on üsna lai, kuid ilmselt val-
mistati neid 13. sajandi teisest poolest kuni 14. sajandi esimese pooleni Lõu-
na-Saksamaal ja Šveitsis.42 Välja on pakutud ka võimalus, et värvitud ribipeek-
rid pärinevad algselt hoopis lõuna poolt – Itaaliast Veneetsiast43 ja/või Kreekast 
Korintoselt, kust neid on samuti küllaltki arvukalt leitud.44 Treff neri leiukogu 
õrna diagonaallainetusega fragmentidele pole erialasest kirjandusest paraku 
õnnestunud täpset vastet leida. Hapruse ning lainelise struktuuri poolest sar-
nanevad need enim Korintose leidudega. 

Tartu leidude seas ainulaadne on ka Treff neri kooli hoovi leiukogusse kuu-
luv värvitu ribimustrilise klaaskannu ülaosa koos sangaga (joonis 8: 2), mis lei-
ti ajavahemikku 1350–1550 kuni 1600 dateeritavaid leide45 sisaldanud jäätme-

38 Peeter Piirits. Arheoloogilised kaevamised Tartus Rüütli tn. 15 hoone ja sisehoovi alla jääval territooriumil (1996 
– 2000. a). Tartu 1997–2000. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.

39 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 305.
40 A. Mäesalu, Sechs Holzkonstruktionen, lk 451.
41 TM A-45: 4000/16, 4000/17, 4000/20; TM A-108: A695, A830, A831; TM A-115: 824, 1251, 1253.
42 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 218.
43 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 80.
44 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 25–26, 218. 
45 R. Vissak, Jäätmekastide leiukomplekside kirjeldus; A. Haak, E. Russow, Interpreting fi nd complexes, tabel 1.
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kastist 5. Kannu kaunistab väikese kalde all olev optiline lainetus, seda täien-
davad kaks horisontaalset sinist klaasniiti, mis piiravad kannu kaela üla- ja 
alaosa. Tartu leiuga kujult sarnaseid klaasist kannufragmente on leitud näiteks 
Lüneburgist, sealsed leiud arvatakse pärinevat Saksamaalt ning need on da-
teeritud 16. sajandi esimesse poolde.46 Tartu leiu väärtust suurendab kindlasti 
teadmine, et klaaskarahvinid ja -kannud olid luksuskaup, mida 16. sajandil lei-
dus eelkõige jõukamates majapidamistes.47 

Nupp-peekrid 

Tartu leiuaineses leidub nelja tüüpi nupulise dekooriga peekreid: kapsajuuri-
kakujulised peekrid, Berkemeier’id, helesinise tilgalise dekooriga anum ning 
nuppude ja siniste niitidega kaunistatud peeker. 

Sakiline põhjaääristus, nõu kaela ümbritsev klaasniit ning suured klaa-
sist nupud on Krautstrunk’i ehk kapsajuurikakujulise peekri kõige iseloomu-
likumad jooned. Enamasti on need kergelt kumera kuju ning roheka alatoo-
niga peekrid, millel on veidi väljapoole pööratud ülaäär. Kapsajuurikapeekri-
te niinimetatud edasiarendust tuntakse aga Berkemeier’i nime all. Seda vei-
nijoomiseks tarvitatud lehtritaolise ülaosaga peekritüüpi ilmestab sarnaselt 
Krautstrunk’iga nupulise mustriga alaosa, kuid nõu keskpaigas katkestab selle 

46 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 146–149.
47 Harold E. Henkes. Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen 1300–1800. 

Glass without Gloss. Utility glass from fi ve centuries excavated in the Low Countries 1300–1800. Den Haag, 1994, 
lk 225.
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Joonis 8. Ribikaunistustega klaasnõud. 1 – värvitu ribiklaas, 2 – ribimustrilise kannu ülaosa (TM A-108: 
831/1, 2; TM A-115: 767/1–5). Foto: Anu-Liis Aunroos.
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kaunistuselemendi peenike horison-
taalne klaasniit ning nõu ülaosa on 
dekoorita. Ka nuppude asetus on neil 
pisut erinev: kui esimesena nimetatud 
tüübil paiknesid tilgad vertikaalsetes 
ridades, siis edasiarendusel meenutab 
nende asend pigem maleruudustikku.

Tartust on suurenupulistele peek-
ritele viitavat materjali leitud neljast 
leiukogust ning fragmentide põhjal 
pärinevad need neljast-viiest nõust.48 
Säilinud on mitu sakilise kaunistu-
sega põhjaosade katket ning nupulist 
küljeosa. Kõige paremini säilinud fragment (joonis 9: 1) on leitud Küütri 1 kae-
vandis asunud lampkastist, mille leiuaines pärineb valdavalt 16. sajandi esime-
sest poolest.49 Sinakasrohelise põhjakatke nuppude rea kohal märkab tähelepa-
nelikum silm keskosa piiravat klaasniidist katket, mis on iseloomulik Berke-
meier’i tüüpi peekrile.

15. sajandi lõpus ja 16. sajandi alguses populaarsuse tipul olnud kapsajuu-
rikapeekrite tootmispiirkonda on raske määratleda, sest nende leiurohkus ise-
loomustab paljusid Kesk-Euroopa alasid.50 Berkemeier’i tüüpi peekrite katkeid 

48 TM A-45: 4000/18, alanumbrita; TM A-126: 304, 1058; TM A-162: 107; TM A-188: 71, 72.
49 Andres Tvauri, Rivo Bernotas. Archaeological investigations in Tartu and Vorbuse settlement site. – Arheoloogi-

lised välitööd Eestis 2006. Toim Ü. Tamla. Tallinn, lk 167–181, siin lk 168–170.
50 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 336.
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Joonis 9. Tartust leitud nuppkaunistustega peekrite katked. 1 – Krautstrunk/Berkemeier, 2 – helesinine 
tilgalise dekooriga anum, 3 – nuppude ning siniste niitidega peeker (TM A-162: 107, TM A-45: 4000/30; TM 
A-115: 766; 728/1, 2; 1388; 1389). Fotod: Anu-Liis Aunroos, Eero Heinloo.
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esineb leiumaterjalis alates 15. sajandi teisest poolest, neid valmistati väikeste 
edasiarendustega ligi 150 aasta vältel ning eriti populaarsed olid need Saksa-
maal ja Madalmaades.51 

VII kvartali leiumaterjali hulgas esineb ka ühe suure helesinise ning tilga-
lise dekooriga klaasnõu fragmente (joonis 9: 2), millele erialasest kirjandusest 
vasteid leida ei õnnestunud. Säilinud on vaid anuma ülaäär ja küljeosa, mille 
alusel on keeruline määratleda, kas see oli peekri- või kausilaadne ese. Anuma 
pinda katvad suured laiad nupud tunduvad olevat küllaltki juhusliku asetusega, 
kuid nende paigutus sarnaneb siiski pigem malelaua mustri kui vertikaalreaga. 
Kausilaadse nõu katked leiti eelkõige 15. sajandi keskpaika dateeritud jäätme-
kastist 10,52 samas lubab Berkemeier’ile sarnane nuppude paigutus ning anuma 
sinakas toon oletada, et selliseid nõusid võidi kasutada ka 16. sajandil. 

Teine väga hästi säilinud peeker pärineb Treff neri kooli hoovi kaevamistelt. 
See ainulaadne peeker on kaunistatud nuppude ja siniste niitidega. Suures osas 
taastada õnnestunud läbipaistvast klaasist peekri (joonis 9: 3) kaela- ja keskosa 
kaunistavad horisontaalsed sinised klaasniidid, mille vahel asetsevad rõhtsas 
reas väikesed läbipaistvast klaasist nupukesed. Peekri ülaserv on lehterja kuju-
ga, kehaosa aga silindrikujuline. 

Selline dekoor ei ole laialdaselt levinud, mistõttu ei ole selle peekri kindla-
piirilist levikuaega kuigi lihtne määrata. Tartust leitud peeker pärineb Treff ne-
ri hoovi 5. jäätmekastist, mille leiumaterjalil põhinev dateering ulatub 14. sa-
jandi teisest poolest kuni 16. sajandi lõpuni.53 Näiteks on sarnaseid eksemplare 
leitud Prantsusmaalt Strasbourgist ja Kagu-Saksamaalt Wormsist, kus need on 
dateeritud 13. sajandi lõppu ja 14. sajandi algusesse.54 Samuti pärineb üks see-
suguse peekri põhjafragment Praha leiumaterjali hulgast, kus see on dateeritud 
14. sajandi lõpust 15. sajandi esimese pooleni.55 

Pudelid 

Tartu Linnamuuseumi kogudest õnnestus leida kolmele ribimustrilisele ümara 
kujuga pudelikesele kuuluvaid katkeid.56 Säilinud on kõigi kolme pudeli kael koos 
suudmeavaga ning veidike küljeosa. Pisikeste rohekat või pruuni tooni klaaspu-

51 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 66.
52 R. Vissak, Der Fundstoff , lk 75, 77.
53 R. Vissak, Jäätmekastide leiukomplekside kirjeldus; A. Haak, E. Russow, Interpreting fi nd complexes, tabel 1.
54 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 190–191.
55 Anna Prokopová. Forschungstand zum mittelalterlichen Glas in Prag. Glasarchäologie in Europa. Regionen – 

Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung Mittelalterlicher und Früh-
neuzeitlicher Glasshütten Europas, Seiff en/Erzgebirge 2012. Toim E. Černá, P. Steppuhn. Most 2014, lk 127–143, 
siin lk 137–138.

56 TM 1995: 79; TM A-45: 4000/28, 29; TM A-141: 543/133, 129/149/546.
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delikeste ümaraid külgi katab optiline 
ribimuster. Tartu leidudest kauneim, 
õrnalt rohekas fragment (joonis 10: 1) 
pärineb Ülikooli 15 kinnistul asunud 
jäätmekastist 1b, mille leiuainese saab 
dateerida ajavahemikku 14. sajandi 
keskpaigast või isegi 13. sajandi lõpust 
kuni 15. sajandi alguseni.57 Erialases 
kirjanduses leidub taolistele  pisikes-
tele ümaratele ribimustrilistele pudeli-
kestele vasteid ka 13.–14. sajandist ning 
nende tootmiskeskusi teatakse asuvat 
nii Saksamaal58 kui ka Madalmaades, 
viimases valmistati pudelikesi küll märksa hiljem, 17. sajandil.59 Algul lauanõu-
dena kasutatud pudelikesed kujunesid 16. sajandi keskpaigas luksusesemeteks, 
milles võidi hoiustada näiteks parfüümi, medikamente ning isegi püha vett.60

Ülikooli 15 leiukogust on pärit ka teistlaadi ribimustrilise pudeli veidi leh-
terjas kaelaosa (joonis 10: 2). Selle täiesti värvitust klaasist anuma optilise ribi-
mustriga kaela kaunistab kahekordne spiraalselt jooksev sinine keerd. Säilinud 
kaelaosale tuginedes on keeruline anuma kuju täpsemalt määratleda. Ka kõne-
alune pudelikael pärineb ülalnimetatud Ülikooli 15 kinnistu jäätmekastist 1b, 
57 Andres Tvauri. Archaeological investigations in Tartu, Ülikooli Street. – Arheoloogilised välitööd Eestis 2007. Toim 

Ü. Tamla. Tallinn 2008, lk 139–152, siin lk 141–144; A. Haak, E. Russow, Interpreting fi nd complexes, tabel 1.
58 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 273.
59 E. Ring, Glaskultur in Niedersachsen, lk 166.
60 H. E. Henkes, Glas zonder glans, lk 118–119.
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Joonis 10. Tartust leitud klaaspudelite katked. 1 – ribimustriga ümar pudel, 2 – ribimustriga pudeli sini-
se klaasniidiga kael, 3 – torulise kaunistusega pudelikael (TM A-141: 543/133; A-141: 540; A-45: 1589). 
Fotod: Anu-Liis Aunroos, Eero Heinloo.
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kuid teatud sarnasusi võib leida ka 13.–14. sajandi esimesse poolde dateeritud 
Baierist leitud klaasnõuga.61

Lisaks ribiliste kaunistustega pudelikestele on Tartust leitud kahe toruli-
se kaelakaunistusega pudelikese fragmente, mida erialakirjanduses tuntakse 
Kuttrolf ’i nime all.62 Sellele anumatüübile iseloomulikud klaasist torukesed 
keerduvad ümber kaela või paiknevad selle suhtes vertikaalselt või diagonaal-
selt, ühinedes pudelisuul enamasti kausjaks vormiks. Mõlemad Tartu frag-
mendid on sinakat tooni pudeli kaelaosast, mida ümbritseb neli pisemat klaas-
toru. VII kvartali leiumaterjalist pärineval katkel on säilinud ka kausjas suud-
meava (joonis 10: 3). Viimatinimetatud katke pärineb leiukaustikute põhjal 16. 
sajandi leide sisaldavast kultuurkihist; Treff neri kooli hoovi leid aga 7. jäätme-
kastist, mille leiumaterjal on dateeritud 14. sajandi lõpust kuni 15. sajandi teise 
pooleni või ajavahemikku 1300–1500.63

Niisuguste pudelikeste üks varasemaid tootmiskohti on olnud Spessarti 
piirkond Lääne-Saksamaal, kus sarnaste tunnusjoontega klaaspudeleid on val-
mistatud ilmselt juba 13.–17. sajandini.64 Saksamaal levinud pudelitüübi üksi-
kuid katkeid on leitud ka Madalmaadest65 ning paar toruliste kaunistustega 
pudelifragmenti on välja tulnud Soomest Turu linnas aset leidnud Aboa Vetu-
se kaevamistelt.66

Kokkuvõte 

Tartu keskaegsete klaasanumate leiuaines on küllaltki rikkalik. Sellele on 
kindlasti kaasa aidanud hansalinna staatus, mis muutis Tartu atraktiivseks 
paigaks paljudele jõukamatele kaupmeestele ja käsitöölistele. Kuna keskaegse 
klaasitootmise kohta Eestis (nagu ka Soomes) mingisugust tõendust seni pole, 
on Tartu keskaegsed klaasniitkaunistustega anumad suure tõenäosusega siia 
jõudnud kaubateid pidi. Enamjaolt 14.–16. sajandisse dateeritavate klaasnõu-
de fragmentide hulgast õnnestus üldisemate tunnusjoonte alusel eristada seit-
set tüüpi klaasanumaid: kõrged peekrid, niitribipeekrid, spiraalse klaasniidiga 
peekrid, värvitute (anumaga sama värvi) klaasniitkaunistustega nõud, ribi-
klaasid või muu optilise mustriga klaas, nupp-peekrid ning pudelid. Lisaks on 
paljudes kogudes ka pisemaid klaasnõude fragmente (enamjaolt sinise või vär-

61 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 277.
62 TM A 45: 1589; TM A-115: 1136.
63 Vastavalt: leiukaustikud Tartu Linnamuuseumis; R. Vissak, Jäätmekastide leiukomplekside kirjeldus, A. Haak, 

E. Russow, Interpreting fi nd complexes, tabel 1.
64 E. Baumgartner, I. Krueger, Phoenix aus Sand, lk 316.
65 H. E. Henkes, Glas zonder glans, lk 115.
66 G. Haggrén, Medieval glass fi nds, lk 67.

S T U D I A



53

vitu klaasniidiga dekoreeritud katked), mille nõutüübi ning dekoori täpsem tu-
vastamine polnud katkete väiksuse tõttu võimalik. 

Nimetatud seitse kategooriat jagunesid omakorda 20 väiksemaks alaliigiks. 
Kõige sagedamini ehib uurimisobjektiks olnud klaasanumaid sinine klaasniit, 
mis on tihtipeale kombineeritud teistegi kaunistuselementidega. Kasutatud oli 
veel värvitut klaasniiti, erinevas suuruses nupumustrit ja optilisi kaunistusi. 
Enamik fragmente kuulub eritüübilistele peekritele, kuid leidub ka kausilaad-
seid anumaid, pudeleid ning üks klaasniitidega kaunistatud kannu ülaosa.

Kõige suuremate ning kaunimate klaasileidudega kogud pärinesid vanalin-
na VII kvartalis, Hugo Treff neri gümnaasiumi hoovis ning Lossi tänaval toi-
munud päästekaevamistelt. 

Uuritud Tartu klaaspeekrite päritolupiirkondadeks võib enamasti pidada 
Saksa- ja Böömimaa alasid. Sellele viitavad nii Tartu fragmentide analoogide 
leiutihedus ning tootmine neis piirkondades kui ka Tartu kuulumine Hansa 
Liitu, mistõttu kaubandussidemed nimetatud piirkondadega pidid olema kül-
laltki tugevad. 
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Medieval glass vessels with relief 
decoration from Tartu

A n u - L i i s  A u n r o o s

Th e fi nds of medieval glass vessels decorated with glass threads and optical 
patterns, unearthed in Tartu, are quite remarkable. Th e fact that Tartu was a 
member of the Hanseatic League made the town an attractive place for many 
wealthy merchants and craft smen. Since there is no proof of medieval glass 
production in Estonia or Finland, we may conclude that the medieval glass 
vessels with glass thread applications, which have been found in Tartu, have 
arrived via trade routes. Th e glass vessels can be divided into seven diff erent 
types categorized by general characteristics and features, and can mostly be 
dated to the 14th–16th centuries. Th ey include tall beakers, ribbed beakers with 
applied glass threads, beakers with spiral glass threads, beakers with colourless 
glass threads, ribbed optic glass vessels, glass beakers decorated with knobs/
bumps, and bottles. In addition, there are also some smaller fragments that 
cannot be identifi ed due to the modest size of the sherds.

Th e seven categories mentioned above were subdivided into 20 smaller 
sub-categories. Th e most frequently detected decoration used on diff erent glass 
vessels was blue glass thread, oft en also combined with other decorative ele-
ments. Colourless glass threads, diff erent knob patterns and optical decora-
tions were also oft en used on glass vessels found in Tartu. Most of the glass 
fragments belong to diff erent types of beakers, but there are also bowl-like ves-
sels, bottles, and even one glass jug decorated with glass threads. 

Th e largest and most beautiful glass fi nds from Tartu originate from excava-
tions in block VII between the Town Hall Square, Ülikooli, Küütri, and Rüüt-
li streets, in the courtyard of Hugo Treff ner Gymnasium, and several rescue 
excavations in Lossi Street. Th e original production areas of the studied glass 
fi nds from Tartu are probably regions in Germany and Bohemia. Th is is evi-
denced by the production of vessels analogous to the fi nds from Tartu in the 
above-mentioned regions as well as the fact that Tartu was a member of the 
Hanseatic League.
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