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Joonis 1. Kedervars villase lõngaga. Kedervars ja foto: Jaana Ratas.
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Tartu kesk- ja varauusaegsed 
kedraleiud

R i i n a  R a m m o 
  
 

Sissejuhatus

Käesolev artikkel käsitleb Tartust leitud kesk- ja uusaegseid ketrasid. Keder oli 
osa kedervarrest, mida kasutati lõngavalmistamisel. Puidust varrele kinnitatud 
keder oli eelkõige raskus, mis aitas kaasa tööriista ühtlasele pöörlemisele, selle 
tulemusel keerdus kiumassist vastupidav lõng.

Selline teemavalik lähtub huvist mineviku tekstiilitehnoloogia vastu. Ena-
mik tekstiilivalmistamisega seotud vahendeid on puidust või mõnest muust 
orgaanilisest materjalist, mis sarnaselt tekstiilide endiga sageli hävib, ning see-
tõttu on arheoloogiliste leidude põhjal tekstiilid ja nende valmistamine pigem 

„nähtamatud”. Kõige enam on arheoloogiakogudesse jõudnud lõngavalmista-
misel kasutatud ketrasid, mida on tihti tehtud hästi säilivatest materjalidest 
(kivi, savi ja metall, samuti luu ja sarv). Ehkki ketri on leitud märksa rohkem 
kui teisi tekstiilitöövahendeid, pole neid Eestis siiani palju uuritud ja kedralei-
dudele on pühendatud vaid üks käsitlus.1

Kuigi vähesel määral leidub Tartu arheoloogilistes kogudes ka teisi tekstiili-
tööriistu või nende katkeid,2 on lõviosa siingi kedrad. Järgnevalt annan ülevaa-
te vastavatest leidudest ja püüan neid siduda ketramisega. Millised kedra oma-
dused mõjutavad valmivat lõnga ja võiksid olla olulised ketrade kasutamise tõl-
gendamisel? Mida on võimalik ketrade põhjal teada saada lõngavalmistamisest 
Tartus vastaval perioodil? Ehkki tänu Eesti kontekstis erandlikult soodsatele 
säilimistingimustele Tartu vanalinna alal on siit leitud suures koguses kanga-
jäänuseid,3 ei aita need leiud kaasa kohaliku tekstiilivalmistamise mõistmisele. 
Suur osa kangaid tundub olevat Lääne-Euroopast imporditud ning seega saab 
nende leidude põhjal rohkem teada hoopis kaubandussuhete, moe ja tarbimis-
eelistuste kohta.

1 Gurly Vedru. Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis. – Eesti Arheoloogia Ajakiri, 1999, 3, 2, lk 91–114.
2 Nt Riina Rammo. Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog. Tartu 2009.
3 Riina Rammo. Textile fi nds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption. Dissertationes 

archaeologiae Universitatis Tartuensis, 4. Tartu 2015.
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Ketramine

Ketramise tulemusena valmib eeltöödeldud kiududest pikk ja katkematu lõng. 
Ketramine on teatud jämedusega kiudude voole säigme ehk keerme peale keera-
mine. Pikka aega kasutati selleks kedervart, see tähendab pulgakest, mille küljes 
on raskus ehk keder (joonis 1). Ehkki ketramine võib tunduda ühetaoline ja liht-
ne tegevus, koosneb see tegelikult mitmest etapist ja nõuab suurt vilumust.

Esiteks peab varem ettevalmistatud kiud valmis panema. Näiteks võib kin-
nitada kiumaterjalist moodustatud koonla spetsiaalsele koonlalauale. Teise 
sammuna tuleb kiumassist tõmmatud lõnga algusele keerata peale säie ja kin-
nitada see ots kedervarre külge. Kolmandaks peab andma kedervarrele hoo 
ehk panema selle pöörlema. Neljandaks tuleb tõmmata kiumassist kiude kogu 
aeg ühtlaselt välja ja samal ajal hoida kedervars liikumises. Viiendaks, kui ked-
ratud on paras hulk lõnga, tuleb see kerida kedervarrele. Siis saab lõngaotsa jäl-
le kinnitada varre külge ja kõik kordub taas. Kui kedervarrele koguneb piisav 
hulk lõnga, siis keritakse see maha.

Ehkki ketramise põhietapid jäävad üldiselt samaks, on erinevaid tehnikaid, 
kuidas seda teha. Kõige levinum on ilmselt ettekujutus tehnikast, kus keder-
vars lastakse vabalt rippu ja see pöörleb, kuni jõuab põrandani (joonis 2).4 Tei-
ne võimalus on lasta kedervarrel pöörelda nii, et selle ots on kogu tegevuse 
käigus toetatud ja tööriist ei ripu vabalt õhus. Viimaks võib kedrata ka kee-
rutades kedervart sõrmede vahel või reiele toetades.5 Ketrusviisi valik sõltub 
kiumaterjalist, selle ettevalmistusest ja soovitud tulemusest. Suurel määral ku-
4 Nt Penelope Walton Rogers. Textile Production at 16–22 Coppergate. Th e Archaeology of York, vol. 17: Th e Small 

Finds. York Archaeological Trust for Excavation and Research 1997, jn 811a.
5 Nt P. Walton Rogers, Textile Production, jn 811b–c.

Joonis 2. Ketraja kujutis 1555. aastal ilmunud Olaus Magnuse raamatus „Historia de Gentibus Septen-
trionalibus” (2. raamat, XVII ptk, lk 77). http://www.avrosys.nu/prints/prints29-olausmagnus.htm.
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jundab ketraja valikuid ka käsitöötraditsioon. Kuna ketramine on sageli oskus, 
mida tüdrukud õpivad oma emadelt või vanaemadelt, siis võib eeldada, et need 
võtted püsisid järjepidevas kultuuriruumis pikka aega muutumatuna.

Lõngavalmistamine on tekstiilide tegemisel oluline etapp, millest sõltus 
omakorda suurel määral valmistatava eseme väljanägemine ja kvaliteet, samu-
ti tootmisprotsessi sujuv kulgemine. Nii nagu oli vaja erinevaid tekstiilesemeid, 
oli vaja ka mitmesuguseid lõngu. Näiteks peavad lõimelõngad kangakudumisel 
taluma suuremat pinget ja olema vastupidavad, sest nende katkemine on ku-
dumise seisukohast tülikas. Seetõttu pidi lõimelõngade ketraja olema kogenud.6 
Minevikus, kus kõike tehti käsitsitööna, oli ketramine ka kõige ajamahukam 
osa tekstiilivalmistamisega seotud tööetappidest.

Tartu kedrad

Tuleb tunnistada, et võrreldes näiteks lõunapoolsete naaberaladega või Skandi-
naaviaga on Eestist ketrasid leitud suhteliselt vähe. Näiteks pole muinasajal Ees-
ti alal olnud levinud komme panna ketrasid kaasa haudadesse, samuti pole neid 
väga arvukalt kogutud asulate kultuurkihist.7 Kindlasti kedervart lõngavalmis-
tamisel kasutati ja on võimalik, et kedrad olid tehtud materjalist, mis maapõues 
ei säili (nt puu, põletamata savi).8 Teiseks võidi paralleelselt kasutada töövõtteid, 
milleks kedervart ei vajatud. Lõnga saab keerutada ka lihtsalt näppude vahel või 
puupulga abil, ilma et sellel peaks olema raskuseks keder.9

Keskaegsetest linnadest, eelkõige Tartust ja Tallinnast, kus on intensiivse elute-
gevuse käigus ladestunud tüse kultuurkiht, on teiste muististega võrreldes kogutud 
suhteliselt arvukalt ketrasid. Ent kui vaadata Eestist kaugemale, siis on siinsetes 
linnades ketrasid ikkagi pigem vähe. Näiteks võib tuua, et keskajal Tartust väikse-
ma linna Lödöse (Rootsi) selle perioodi kihtidest on kogutud 250 ketra,10 ent Tar-
tust on autori andmetel teada koos muinasaegsete esemetega kokku vaid 173 ket-
ra.11 Rohkelt on kedraleide ka suhteliselt väikselt alalt Bryggenist Bergenis (Norra).12

6 Nt Eevi Astel. Naiste käsitööde aastaringne tsüklilisus (XIX sajand ja XX sajandi algus). – Etnograafi amuuseumi 
aastaraamat XXIII, 1968, lk 235–255, siin lk 247.

7 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 110.
8 Ingvild Øye. Textile equipment and its working environment, Bryggen in Bergen c 1150–1500. Th e Bryggen Pa-

pers. Main Series, vol. 2. Oslo 1988, lk 52.
9 Nt Elisabeth Jane Wayland Barber. Prehistoric textiles: the development of cloth in the Neolithic and Bronze 

Ages with special reference to the Aegean. Princeton 1992, lk 41; Erica J. Tiedemann, Kathryn A. Jakes. An exp-
loration of prehistoric spinning technology: spinning effi  ciency and technology transition. – Archaeometry, 48/2 
(2006), lk 293–307, siin lk 294–296.

10 Lena Hammarlund, Kathrine Vestergaard Pedersen. Textile appearance and visual impression – Craft  knowled-
ge applied to archaeological textiles. – NESAT IX. Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, 
Braunwald, 18.–21. Mai 2005. Toim A. Rast-Eicher, R. Windler. Ennenda 2007, lk 213–219, siin lk 214.

11 Tuleb arvestada, et arvude vahet võib osaliselt seletada ka linnade erineva arheoloogilise uurituse tasemega.
12 I. Øye, Textile equipment, lk 34–54.
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Tabel 1. Artikli aluseks olev kataloog Tartu kesk- ja varauusaegsetest kedraleidudest. K – kivist ketta- 
või kuhikukujuline, L – luust kuhikukujuline, R – roosast kiltkivist, H – hallist kiltkivist, S – savist kaksik-
kooniline või ümar, M – metallist, ST – sarvest treitud, SK – savist koonusekujuline; KA – keskaeg, 
UA – uusaeg; TM – Tartu Linnamuuseum, TÜ – Tartu Ülikooli arheoloogiakogu, AI – Tallinna Ülikooli 
arheoloogia teaduskogu.

Leiunr Tüüp Dateering Mass 
(g)

Kõrgus 
(mm)

Laius 
(mm)

Augu läbi-
mõõt (mm)

Märkused

TM A-19: 89 S 14.–16. saj 23 24 35 9

TM A-23: 50 R 13.–15. saj – 11 26 9 u 1/6 puudu

TM A-25: 968 K KA? – 15 48 11 poolik, ornament: 
täpid, lohud, kriipsu-
kesed

TM A-26: 111 K KA 38 13 48 14

TM A-36: 3995 S 14. saj II pool –
15. saj algus

20 23 32 8 rohekaspruunikas 
glasuur

TM A-36: 4034 S KA 38 25 39 11

TM A-36: 4052 S KA 29 26 36 10 sissekraabitud märk

TM A-36: 4104 S KA 13 19 30 9

TM A-36: 6601 S KA 29 23 38 10

TM A-36: 6915 S KA – 22 33 10 tükk puudu

TM A-36: 7022 S KA 26 24 36 10

TM A-37: 7 K 13.–14. saj 71 20 50 15

TM A-40: 237 S KA 30 22 38 10

TM A-40: 277 S UA 15 25 31 9

TM A-40: 477 (491) S KA – 18 28 8 tükk puudu

TM A-40: 530 (545) S KA 14 19 31 8

TM A-40: 613 ST KA / UA 8 17 21 6 tünnikujuline

TM A-40: 1147 K 13.–14. saj 30 10 47 12

TM A-40: 1147a S 13.–14. saj 23 23 35 9

TM A-40: 1421 S KA 29 25 36 12

TM A-40: 1508 S 13.–14. saj 17 18 31 6

TM A-40: 1682 S KA 14 20 30 10

TM A-40: 1720 S 13.–14. saj 27 23 37 9

TM A-40: 2035 K 13.–14. saj – 9 31 8 poolik

TM A-40: 2410 K KA – 14 36 11 poolik

TM A-40: 2460 K KA – 11 44 9 poolik

TM A-40: 2490 S 13.–15. saj alg 29 27 37 9

TM A-40: 2519 SK KA 17 19 41 8–11 telliskivikeraamika

TM A-40: 2566 S KA 34 27 38 10

TM A-40: 2594 S KA 27 24 37 9

TM A-40: 2613 S KA 17 28 29 8

TM A-40: 2670 R KA 6 8 23 8

TM A-40: 2815 S KA 27 27 34 9

TM A-40: 3995 S 14.–15. saj 28 24 35 13

TM A-40: 4065 L KA 14 18 37 9–12

TM A-40: 4119 S KA 29 26 34 9
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TM A-40: 4200 S KA 26 23 38 14

TM A-42: 1775 S KA 24 27 39 9 olnud tules, kahjus-
tunud

TM A-42: 2093 M KA 21 8 30 11 kahjustunud

TM A-42: 2239 M KA 25 12 22 9

TM A-42: 2240 S KA 17 22 29 9 olnud tules, kahjus-
tunud

TM A-43: 256/4 S KA 30 24 36 10

TM A-43: A112 S 15.–17. saj 24 25 36 12 olnud tules, kahjus-
tunud

TM A-43: A253 S 14. saj II pool –
15. saj

30 23 36 10

TM A-43: A396 M 14.–17. saj 24 7 31 7 ornament mõlemal 
küljel

TM A-43: A432 S 14. saj 23 22 35 9

TM A-43: A660 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

18 19 32 9

TM A-43: A726 L 13. saj 
II kolmandik

3 11 21 4–7

TM A-43: A738 R 13. saj 
II kolmandik

17 17 24 6

TM A-43: A953 L 13. saj 
II kolmandik

18 23 41 14

TM A-43: A1063 R 13. saj 
II kolmandik

7 7 22 7

TM A-43: A1153 R 13. saj 
II kolmandik

6 7 19 5

TM A-43: A1246 R 13. saj II pool – 
14. saj algus

4 5 22 7

TM A-43: A1434 R 13. saj 
II kolmandik

12 12 21 6

TM A-43: A1441 R 13. saj 
II kolmandik

12 13 22 6

TM A-43: A1441a H 13. saj 
II kolmandik

7 11 19 7

TM A-43: A1465 R 13. saj 
II kolmandik

11 13 20 7

TM A-43: A1640 R 13. saj 
II kolmandik

6 11 18 5

TM A-43: A2047 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

26 21 34 10

TM A-43: A2063 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

24 24 35 8

TM A-43: A2073 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

– 23 33 – poolik
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TM A-43: A2077 K 13. saj II pool – 
14. saj algus

17 13 31 9

TM A-43: A2078 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

24 23 34 9

TM A-43: A2079 S 13. saj II pool – 
14. saj algus

43 32 40 10

TM A-43: A2185 S 15.–17. saj 22 26 31 9

TM A-43: A2192 S 15.–17. saj 22 23 32 9

TM A-43: A2222 S 15.–17. saj – 25 36 10 poolik

TM A-43: A2314 S 14.–15. saj 22 25 32 9

TM A-43: A2332 R 14.–15. saj 11 11 21 5

TM A-43: A2418 K 13.–14. saj 49 25 50 13

TM A-43: A2422 K 13.–14. saj – 12 32 10 ornament: kolmnur-
gad, täpid

TM A-43: A2454 K 13.–14. saj 22 11 36 10 nahkpaelaga

TM A-43: A2496 S 15.–16. saj 21 22 34 10

TM A-43: A2536 S 15.–16. saj 21 22 32 8

TM A-43: A2612 S 14.–15. saj 34 26 36 10

TM A-45: 734 S KA 12 17 27 8

TM A-45: 735 S KA 14 20 28 6

TM A-45: 736 S KA 24 23 36 10

TM A-45: 845 S KA 20 18 34 10

TM A-45: 4646 M 13.–14. saj 17 8 29 8 ornament, ühel kül-
jel naga

TM A-45: 4838 S 13.–14. saj 22 24 36 9

TM A-45: nr-ta A S KA 30 27 36.5 10

TM A-49: 210 K KA / UA 56 12 54 13

TM A-51: 399 S KA 23 22 37 9

TM A-51: 491 S KA 21 21 36 9

TM A-51: 1524 R KA 7 11 21 8

TM A-51: 1799 K KA / UA – 13 46 13 poolik

TM A-51: 4118 K UA 34 18 41 14 ornament: täpid

TM A-51: 5615 K UA segatud – 11 50 12 poolik

TM A-70: 280 S 13.–14. saj 29 23 36 9

TM A-70: 567 M KA 38 10 28 7 kuhikukujuline

TM A-70: 585 S 13.–14. saj 25 25 34 9

TM A-80: 108 K KA – 14 50 12 poolik

TM A-92: 420 S KA – – 38 11 poolik

TM A-92: 512 S 16.–17. saj 23 22 34 9

TM A-98: 4 S KA 20 22 30 10

TM A-98: 34 S KA 16 18 30 8 roheka glasuuri jäljed

TM A-98: 1385 S 13. saj lõpp – 
15. saj

17 23 30 10

TM A-98: 1895 S KA 21 25 35 9

TM A-102: 1439 R KA 13 11 26 8
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TM A-115: 63 S 14. saj 20 19 34 9

TM A-115: 548 S 17. saj 24 24 36 10

TM A-116: 1451 S 13.–15. sajand 34 27 41 12

TM A-116: 2904 K UA 49 15 50 13

TM A-116: 7355 K UA 52 17 51 13 ornament: täpid

TM A-116: 12898 S KA 30 28 34 10

TM A-116: 14289 S 14. saj II pool – 
15. saj I pool

35 26 37 10

TM A-116: 14409 K 14. saj II pool – 
15. saj I pool

45 18 43 13

TM A-116: 14410 K 14. saj II pool – 
15. saj I pool

32 24 35 13 kuhikukujuline

TM A-116: 15138 K KA 85 20 59 13

TM A-116: 17728 K KA 48 12 50 15

TM A-116: 18706 S 17. saj 20 21 34 11

TM A-116: 19295 R 14. saj II pool 6 9 21 8

TM A-124: 1442 S 15. saj – 20 31 9

TM A-124: 1527 ST 15. saj 22 18 33 9

TM A-126: 440 K KA / UA 58 14 56 13

TM A-126: 557 K KA / UA 34 11 42 12

TM A-126: 1531 S KA 23 22 33 9

TM A-126: 1731 M KA 23 7 30 7 ornament mõlemal 
küljel

TM A-133: 2879 L KA 22 21 51 14

TM A-133: 3709 ST 14.–15. saj 25 23 32 8

TM A-160: 34 K KA – 16 38 10 poolik, ornament: 
ringid

TM A-169: 511 S 14.–15. saj 17 18 30 8

TM A-178: 8487 K UA täide – 11 49 13 poolik

TM A-178: 10273 K 17. saj täide – 11 52 10-13 poolik

TM A-202: 1175 S KA 26 25 35 9

TM A-244: 62 S KA 25 23 35 9

TM A numbrita 
(Nõukogude tn 
1979)

S 14.–15. saj 23 26 34 11

TÜ 1023: 165 L 15.–16. saj 15 18 40 13

TÜ 1023: 166 K 15.–16. saj 13 10 39 11

AI 6538: 60 S KA 41 35 42 11

Käesoleva artikli aluseks olev andmebaas sisaldab andmeid 131 kesk- ja vara-
uusaegse kedra kohta (tabelid 1–2, joonis 3). Välja on jäänud need leiud, mille da-
teerimine arheoloogilise konteksti või tüpoloogia põhjal ei õnnestunud või mida 
pole autoril erinevatel põhjustel olnud võimalik näha. Kedrad on tüüpideks ja-
gatud nii kuju kui ka materjali põhjal. Lisaks on Tartust leitud seni teadaolevalt 
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vähemalt üks kedervarrena tõlgendatav leid.13 Mõõtmete poolest (pikkus 32 cm 
ja diameeter u 1 cm) ja paksendiga keskosas meenutab see väga teisi samaaegseid 
leide mitmelt poolt Läänemere piirkonnast ja mujalt Euroopast.14

Tabel 2. Tartu keskaegsed kedratüübid ja nende peamised mõõtmed

Tüüp Arv Mass 
g

Keskmi-
ne mass 

Massi 
hajuvus

Kõrgus 
mm

Keskmine 
kõrgus

Läbimõõt 
mm

Keskmine 
läbimõõt

Auk 
mm

Kesk-
mine 
auk

Kivist kettakujulised 28 13–85 45 19 9–20 14 31–59 46 8–15 14
Luust kuhikukuju-
lised

5 3–22 14 – 11–23 19 21–51 38 4–14 11

Roosast ja hallist 
kiltkivist

15 4–17 9 3,7 5–17 10 18–26 22 5–9 7

Savist kaksikkoonili-
sed ja ümarad

73 12–43 24 6,5 17–35 23 27–42 34 6–14 9,5

Metallist 6 17–38 25 – 7–12 9 22–31 28 7–11 8
Sarvest treitud 3 8–25 18 – 17–23 19 21–33 29 6–9 8
Savist koonuse-
kujuline

1 17 – – 19 – 41 – 8-11 –

KOKKU 131 3–85 23 5–35 16 18–59 33 4–15 9,5

Tabel 3. Erinevate ketrade esinemine keskajal linnamüüriga piiratud alal ja Riia eeslinnas

Tüüp Linnamüüriga piiratud ala % Riia eeslinn %

Kivist kettakujulised 12 16 15 28

Luust kuhikukujulised 3 4 1 2

Roosast ja hallist kiltkivist 11 15 4 8

Metallist 4 6 2 4

Savist kaksikkoonilised ja ümarad 42 58 30 56

Luust treitud 1 1 1 2

KOKKU 73 100 53 100

Ketramise uurimist raskendab asjaolu, et enamik esemeid on juhuslikud leiud 
ladestustest, mida ei saa siduda ühegi konkreetse majapidamisega. Nende lades-
tuste dateeringud on enamasti üsna laialivalguvad ja hõlmavad mitut sajandit. 
Seega saab praeguses uurimisseisus teha vaid üldisi järeldusi üsna pika perioo-
di kohta. Käesolevas töös olen võrrelnud linnamüüri sisse jäävalt alalt kogutud 
leide nendega, mis pärinevad keskaegsest Tartust kagus olnud Riia eeslinnast15 
(tabel 3). Viimane piirkond on välja toodud seetõttu, et seal on toimunud ulatus-
likud uurimistööd ja muu rikkaliku leiumaterjali hulgas on ka arvukalt ketrasid.
13 Andmed arheoloog Mare Aunalt 2011. aastal.
14 Nt I. Øye, Textile equipment, jn II.5.1; Boris Aleksandrovich Kolchin. Wooden Artefacts from Medieval Nov-

gorod, Part II. BAR International Series 495(II). Oxford 1989, tahvel 113; Maurice F. Hurley. Archaeological evi-
dence for craft  in Cork and Waterford 1100–1500 AD. – Das Handwerk. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäo-
logie im Hanseraum, V. Toim M. Gläser. Lübeck 2006, lk 13–25, siin jn 12.

15 Eero Heinloo. Tartu lõunapoolne eeslinn kesk- ja varauusajal arheoloogia andmetel. Peaseminaritöö. Tartu 2006. 
Käsikiri Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna arhiivis.
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Teine probleem on ketrade eristamine muudest sarnastest objektidest. Ked-
rad peaksid üldjuhul olema ümarad auguga esemed. Kuna keder peab aitama 
varrel ühtlaselt pöörelda, siis on oluline omadus sümmeetria nii kujus kui ka 
varreaugu paigutuses ja teatud „mõistlikud” mõõtmed.16 Kaalu alampiir puu-
dub, kuid üldiselt ei kasutata kedrana väga raskeid, mitmesajagrammiseid ob-
jekte. Kõige tavalisemad esemed, millega on võimalik ketrasid segamini ajada, 
on võrgu- ja kangasteljeraskused, helmed ja mängunupud.17 Arheoloogilises 
kontekstis pole enamasti säilinud ketramistööriista vart, mis aitaks kindlalt 
tõestada leitud eseme kasutust kedrana, ja seetõttu jääb funktsiooni määrami-
ne vahel vaid uurija oletuseks.

Kohalik traditsioon

Käsitletavate kedraleidude seas on kaks tüüpi, millesarnaseid esineb ka Tartu 
muinasaegsetes kihistustes, ja need näitavad kohaliku ketrade valmistamise 
traditsiooni jätkumist keskaegses linnas. Esiteks on kivist tehtud enam-vähem 
kettakujulisi ketrasid, vaid mõned üksikud on kergelt kuhikulaadsed18 (joonis 4). 
Selline tüüp on olnud läbi aegade enim levinud kedravorme Eesti alal.19 Sel-

16 Nt I. Øye, Textile equipment, lk 37; E. J. W. Barber, Prehistoric textiles, lk 51; André Verhecken. Th e moment of 
inertia: a parameter for the functional classifi cation of worldwide spindle-whorls from all periods. – North Euro-
pean Symposium for Archaeological Textiles X. Toim E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, C. Munk-
holt, M. Ringgaard. Ancient Textiles Series vol. 5. Oxford 2010, lk 257–270, siin lk 265.

17 E. J. W. Barber, Prehistoric textiles, lk 51; A. Verhecken, Th e Moment of Inertia, lk 265.
18 TM A-43: A2418.
19 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 97.

Kivist kettakujulised

Luust kuhikukujulised

Roosast ja hallist kiltkivist

Metallist

Savist kaksikkoonilised ja ümarad

Sarvest treitud

Savist koonusekujuline

28

5

15

6

73

3

1

Joonis 3. Erinevate kedratüüpide esinemine kesk- ja varauusaegses Tartus. Joonis: Riina Rammo.
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liste ketrade kohalikku päritolu näitavad Tartust leitud toorikud20 ja asjaolu, 
et kasutatud kivimid on lähiümbruses kergesti kättesaadavad. Nii kujundu-
selt, teostuse tasemelt kui ka kaalult on kivist kettakujulised kedrad väga va-
rieeruvad (tabel 2), nii et ilmselt on neid valmistatud olemasolevast materjalist, 
vajaduse korral ja isiklikuks tarbeks. Kivist eksemplaride dateeringud viita-
vad nende püsimisele kuni kedervarre kasutuselt ärajäämiseni uusajal (tabel 1). 
Kuigi selliseid ketrasid on veidi rohkem leitud näiteks Riia eeslinnast, on neid 
suhteliselt tihti saadud ka linnamüürisiseselt alalt (tabel 3).

Enamik selliseid ketrasid on suhteliselt lamedad ja nende servad võivad olla 
nii sirged kui ka ümardatud. Üksikutel esineb lihtsat ornamenti, enamasti täp-
pide,21 kriipsukeste või ringidena.22 Vaid ühe eksemplari puhul (joonis 4: 4) on 
kaunistamisega nähtud rohkem vaeva ja ornament koosneb kolmnurkadest ja 
täppidest.23 Samas on seda eksemplari peetud ka mängunupuks.

Sageli on kirjeldatud esemed kergelt lopergused või veidi ebasümmeetri-
liselt paigutatud auguga, seega ei pruugi kõik need objektid olla kasutusel ol-
nud ketradena, sest raskuseid läks vaja ka teistes eluvaldkondades (nt võrgu-
raskused kalapüügil). Tänu mitmekesisusele kõigub kivist ketrade kaal 13 ja 

20 TM A-43: A747; TM A-55: 87; TM A-61: 319.
21 Nt TM A-51: 4118; TM A-116: 7355.
22 Nt TM A-160: 34.
23 TM A-43: A2422.

Joonis 4. Kivist värtnaketradeks peetud leiud Tartu botaanikaaia alalt. (1 – TM A-43: A2454, 2 – TM A-43: 
A2418, 3 – TM A-43: A2077, 4 – TM A-43: A2422). Foto: Jaana Ratas.
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85 grammi vahel ning selles vahemi-
kus jaotuvad üksikesemed äärmiselt 
ühtlaselt, moodustamata mingeid 
rühmi (tabel 2). Ketrade hulgast olen 
välja jätnud suured auguga kiviese-
mete katked, mille mass võis ulatuda 
isegi 400 grammini. Tartu leiud on 
üsna sarnased näiteks Turust leitud 
samaaegsete kiviketradega.24

Teine kohalik kedratüüp, mil-
lel on pikk kasutustraditsioon, on 
luust kuhikukujulised kedrad (joo-
nis 5). Needki on tehtud käepärast 
olevast materjalist, nimelt veiste, ho-
buste või põtrade reieluupeast; väik-
semaid on valmistatud ka sea vasta-
vast luust.25 Sellised poolkerakuju-
lised auguga esemed kuuluvad va-
nima dateeringuga leidude hulka, 
mida Eestis ketradeks on peetud.26 
Kindlalt keskaega dateeritavatest kihtidest on mul olnud võimalik uurida viit 
eset (tabel 2), ent tegelikult on neid kasutatud tunduvalt rohkem.27

Luu kaal on maa sees olnud aja jooksul muutunud ja seetõttu pole praegu 
saadud andmed väga usaldusväärsed. Leidude mass varieerub vahemikus 3–22 
grammi ja tõenäoliselt kuulusid need ka minevikus pigem kergete ketrade hul-
ka. Kui neli neist on mõõtmetelt väga sarnased ja tehtud ilmselt veise reieluu-
peast, siis üksik kolm grammi kaaluv ese on tilluke ja tehtud mõne väiksema 
looma luust. Sellised poolkerad on ajaliselt ja ruumiliselt väga laialt levinud 
ning esinevad ka teistes keskaegsetes linnades.28

24 Heidi Martiskainen. Spindle whorls from 14th–18th century Turku, Finland. – Archaeological Textiles Newslet-
ter 2008, no. 47, lk 12–17, siin lk 13.

25 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 103; Heidi Luik. Luuesemed Lihula keskaegsest 
alevikust ja linnusest. – Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest 
Eestis. Toim V. Lang. Muinasaja Teadus, 11. Tallinn, Tartu 2002, lk 301–348, siin lk 312; H. Martiskainen, Spind-
le whorls, lk 12.

26 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 109; Valter Lang. Th e Bronze Age and Early Iron 
Ages in Estonia. Estonian Archaeology, 3. Tartu 2007, lk 137–138.

27 Artikli aluseks olev andmebaas ei sisalda kõiki Tartust leitud poolkerakujulisi luust ketrasid, sest kõiki esemeid 
polnud uurimistööd tehes võimalik hoidlas näha ja nende kuuluvust ketrade hulka kontrollida. Luust ketri on 
suhteliselt vähe ka säilimisega seotud probleemide tõttu, sest sellest materjalist esemed võivad ebasobivates tin-
gimustes maapõues täielikult hävida. Seega on neid kivist, põletatud savist ja metallist ketradega võrreldes jõud-
nud hoidlatesse vähem.

28 I. Øye, Textile equipment, lk 48; P. Walton Rogers, Textile production at 16–22 Coppergate, lk 1741; H. Martiskai-
nen, Spindle whorls, lk 12.

Joonis 5. Luupeast kuhikukujuline keder Tartu bo-
taanikaaia alalt. (TM A-43: A953). Foto: Jaana Ratas.

S T U D I A



24

Luupeast auguga poolkerakujulisi esemeid on kasutatud ka mängunuppu-
dena ja pole selget kriteeriumit, kuidas neid funktsiooni poolest erinevaid rüh-
mi eristada.29 Sarnaseid ilma auguta ja kaunistatud mängunuppe on leitud näi-
teks 7.–8. sajandist pärit Salme laevmatusest.30 Siiski on leide, mis viitavad sel-
gelt, et auguga eksemplare on kasutatud kedrana.31 Tartu kedrad on kaunistus-
teta ja ka auk pole alati päris luu keskmes, seega ei saa välistada nende tarvita-
mist mõnel muul otstarbel kui ketramine.

Üks erandlik leid on pärit Riia eeslinna alalt.32 Nimelt valmistati sealses 
piirkonnas 13.–14. sajandil telliseid33 ja sarnasest savimassist on käsitsi vormi-
tud alt lame koonusekujuline auguga ese, mis sobiks hästi kedraks. Kujult mee-
nutab see muinasaegseid savist tehtud lihtsaid ketrasid.

Roosad kiltkivist kedrad

Selgelt eristuv rühm on roosast kiltkivist valmistatud kedrad (joonis 6). Kuna 
seda kivimit leidub vaid tänapäevase Ukraina linna Ovrutši ümbruses, pärine-
vad need kedrad sealt.34 Nende valmistamisega olid seotud meistrid, kes tööta-
sid mitmel pool nimetatud piirkonnas. Kiviplaadikesest puuriti spetsiaalse töö-
riistaga kahelt poolt auk läbi ja samal ajal lõikas tööriist ümber augu soovitud 
kedrakuju.35 Selliseid ketri on arvukalt leitud Venemaalt, mordvalaste, muro-
mate ja Volga bulgaaride aladelt, aga ka Rootsist, Poolast, Leedust ning Lätist.36 
Pole välistatud, et neid on lisaks ketramisele kasutatud ka helmestena, sest Lä-
tis on neid leitud kaelakeedes.37 Selliste ketrade valmistamise algus on datee-
ritud 10. sajandi lõppu ja need levivad veel 13. sajandi keskpaiku, ent üldiselt 
lõpeb nende valmistamine ja levik peale mongolite sissetungi tänapäeva Vene 
ja Ukraina aladele.38

Eestist selliseid ketrasid palju teada pole ja väga suur osa olemasolevatest on 
leitud Tartust. Kokku on Tartust teada vähemalt 24 eksemplari, millest kõige 

29 I. Øye, Textile equipment, lk 48.
30 Jüri Peets, Liina Maldre. Salme paadijäänused ja luunupud. – Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheo-

loogiakogudest. Toim Ü. Tamla. Muinasaja Teadus, 21. Tallinn 2010, lk 47–88.
31 Anna Zariņa. Die Spinngerätfunde aus dem Gräberfeld Salaspils Laukskola (10.–13. Jh.). – Textilien aus Archäo-

logie und Geschichte. Festschrift  für Klaus Tidow. Toim L. B. Jørgensen, J. Banck-Burgess, A. Rast-Eicher. Neu-
münster 2003, lk 104–109.

32 TM A-40: 2519; leiu materjalile juhtis tähelepanu Arvi Haak (Tartu Linnamuuseum).
33 E. Heinloo, Tartu lõunapoolne eeslinn.
34 Nt Т. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. Москва 1948, lk 190; Р. Л. Розенфельдт. О производстве и 

датировке овручских пряслиц. – Советская археология, 1964/4, lk 220–224, siin lk 220.
35 Р. Л. Розенфельдт, О производстве и датировке, lk 220–221.
36 Р. Л. Розенфельдт, О производстве и датировке, lk 220; Э. С. Мугуревич. Восточная Латвия и соседние 

земли в X–XIII вв. Рига 1965, lk 34–42.
37 Э. С. Мугуревич, Восточная Латвия, lk 36.
38 Т. А. Рыбаков, Ремесло древней Руси, lk 196; Р. Л. Розенфельдт, О производстве и датировке, lk 221.

S T U D I A



25

varasemad on pärit muinasaja lõpu kihistustest.39 Keskaegse inimtegevusega 
seostub 15 leidu, mille dateeringud jäävad enamjaolt 13. sajandisse. Siiski on 
neid leitud ka 13.–14. sajandi kihtidest ja üksikutel juhtudel isegi 14. sajandi tei-
se poole kuni 15. sajandi ladestustest (tabel 1).40 Niisiis jäävad viimati nimeta-
tud leidude dateeringud perioodi, mil ketrasid Ovrutši piirkonnast Venemaale 
enam ei jõudnud. Kuna mitme kedra puhul pole arheoloogiline leiukontekst 
üheselt tõlgendatav, võib seda ajalist vahet seletada ka näiteks varasema mater-
jali sattumisega hilisematesse kihistustesse (nt pinnasega täitmine, erosioon). 
Teine võimalus on, et neid ketrasid peeti hinnaliseks ja kasutati pikalt.

Tartu kedrad on standardsed ning nende mass kõigub üsna vähe, see jääb 
vahemikku 4–17 grammi. Vaid kahe äärmusi markeeriva erandiga jagunevad 
ülejäänud roosad kedrad kahte selgesse rühma: 6–7 grammi ja 11–12 grammi. 
Kujult võib neid jagada kolmeks: ketta- ja tünnikujulised ning kaksikkoonili-
sed. Proportsionaalselt on väikesed ka varreaugu mõõtmed (tabel 2). Kui võrrel-
da keskaega dateeritud roosasid ketrasid muinasaegsetega, siis selge tendents, et 
hilisema dateeringuga esemed on kergemad,41 ilmneb ka Tartu leidude puhul.

Keskaegsetest roosadest ketradest kümme on leitud tänapäevase botaanika-
aia alalt, mida seostatakse vene asustusega Tartu äärelinnas 13. sajandil.42 Ni-
metatud kaevamisi juhatanud arheoloogi Ain Mäesalu andmetel seostub ena-
mik neist ketradest selgelt suhteliselt lühikese ajaperioodiga 13.–14. sajandil ja 
need on leitud ilmselt omaaegselt õuealalt.43 Roosade hulka on arvatud ka üks 
samast Ovrutši piirkonnast pärit hallist kiltkivist eksemplar, mis muus osas on 
roosadega täpselt samasugune.44 Teistelt linnakinnistutelt on leitud vaid üks 
kindlalt keskaega dateeritud seesugune keder.45 Ülejäänud keskaegsetest roo-
sadest ketradest neli on leitud Riia eeslinna alalt (tabel 1).

Näib, et neid ketrasid on kasutatud, sest sageli on näha nende pinnal täk-
keid. Kiltkivi on pehme kivim ja selle pinnale on täkked kerged tekkima. Varre-
augu ümber on sageli näha kiirtena lähtuvaid soonekesi (joonis 6: 6), ent kah-
juks pole teada, kas need on seotud valmistamise või kasutamisega. Ühele Tar-
tust leitud kedrale46 on kraabitud kriipsukestest koosnev märk (joonis 6: 5), mis 
osutab, et tegemist oli kasutuses oleva ja isikliku asjaga. Sissekraabitud tekstide, 
nimede ja mustritega on selliseid ketrasid leitud mujaltki.47

39 Nt Andres Tvauri. Muinas-Tartu. Muinasaja Teadus, 10. Tartu-Tallinn 2001, lk 149–151.
40 TM A-43: A2332; TM A-116: 19295.
41 Р. Л. Розенфельдт, О производстве и датировке, lk 223.
42 A. Tvauri, Muinas-Tartu, lk 149.
43 Ain Mäesalu suuliselt autorile 2011. aastal.
44 TM A-43: A1441a; Т. А. Рыбаков, Ремесло древней Руси, lk 194 andmetel lõpeb hallist kiltkivist ketrade levik 

juba 11. sajandil, seetõttu on sellise eksemplari esinemine Tartu keskaegses kontekstis tähelepanuväärne.
45 TM-A 23: 50 (Magasini 12a); lisaks on teada veel kolm ketra, ent neid pole võimalik kindlalt keskaega dateerida: 

TM-A 133: 1538 ja 1660 (Ülikooli 14); TM-A 60: 2760 (Karuplats).
46  TM A-43: A1640.
47 Т. А. Рыбаков, Ремесло древней Руси, lk 196–201.
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Uus traditsioon

Kõige arvukamalt on kesk- ja varauusaegsest Tartust teada savist kaksikkooni-
lisi või ümaraid ketrasid, mis ilmuvad Eesti arheoloogialeidude hulka alates 13. 
sajandi teisest poolest või lõpust ja on seejärel siinsetes linnades domineerivaks 
kedratüübiks kuni uusajani. 13.–17. sajandisse dateeritud Tartu leidude hulgas 
on seda tüüpi eksemplare 73 (55%).

Ehkki selliste ketrade kuju varieerub teravalt kaksikkoonilisest kuni suhte-
liselt ümarani, on neis siiski palju ühist (joonis 7). Kõrguse ja diameetri suhe 
on kõigil eksemplaridel peaaegu sama. Kahte päris ühesugust ketra siiski pole. 
Tihti on sellised kedrad kaunistatud kontsentriliste ringidega. Ringe võib olla 
mõni üksik, näiteks varreaukude ümber, ent kohati katavad vaod terve kedra-
pinna. Kedra keskjoonel kõige laiemas kohas kulgeb vahel selge rant, kuid see 
võib ka puududa, ning varreaugu ümbrus on viimistletud erinevalt. Samuti va-
rieerub värvitoon (erinevad hallid, valge, roosakas), savi koostis ja põletusas-
te. Vormimismassi koostise ja teatud tehniliste võtete (nt glasuur) põhjal võib 
järeldada, et vähemalt osa selliseid ketrasid toodi koos muu võõramaise ke-
raamikaga Lääne-Euroopast sisse või saabusid need siia sisserändajate isikliku 

Joonis 6. Roosast kiltkivist kedrad Tartu botaanikaaia alalt. (1 – TM A-43: A1246, 2 – TM A-43: A1153, 
3 – TM A-43: A1063, 4 – TM A-43: A738, 5 – TM A-43: A1640, 6 – TM A-43: A2332, 7 – TM A-43: A1434). 
Foto: Jaana Ratas.
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omandina. Näiteks võib tuua ühe glasuuritud kedra,48 mida Erki Russowi hin-
nangul saab seostada Lõuna-Alam-Saksi 14. sajandi teise kolmandiku kuni 15. 
sajandi alguse toodanguga (LASX3).49 Sellise kujuga ketri on valmistanud ka 
kohalikud pottsepad.

Savist kaksikkoonilised ja ümarad kedrad domineerisid kesk- ja varauus-
ajal ka teistes Liivimaa linnades (nt Tallinn, Haapsalu, Pärnu, Rakvere).50 Eestis 
neid üldiselt maa-asulatest avastatud pole.51 Samasuguseid ketrasid on leitud 
Saksa linnadest,52 samuti on neid teada Läti linnadest.53 Harvad on seda tüüpi 
kedrad Inglismaal,54 Skandinaavias55 ja ka Soomes (nt Turu).56 Sarnased, kivi-
keraamilised ja sageli glasuuritud, kontsentriliste ringjoontega kaunistatud 
kedrad ilmuvad näiteks Inglismaa linnadesse hiljem, alles 16. sajandist alates, 

48 TM A-36: 3995.
49 Erki Russow. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn 2006, lk 75.
50 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, tabel 2.
51 G. Vedru, Värtnakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 97.
52 Nt Katharina Pühl, Wolfgang Erdmann. Die Spinnwirtel aus der Kloake des Lübecker Fronen. – Lübecker Schrif-

ten zur Archäologie und Kulturgeschichte, 12. Bonn 1986, lk 191–203, siin lk 196; Klaus Tidow. Woll- und Lei-
nengewebe aus Einbeck. – A. Heege. Einbeck im Mittelalter.  Oldenburg 2002, lk 287–291, siin lk 287 ja jn 608.

53 Nt Andris Caune. 1978. gada izrakumi Rīgā, Daugavas ielā. – Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheolo-
gu un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezult pētījumitiem. Riga 1979, lk 23–27, siin jn 6; Latvijas PSR Arheoloģija. 
Rīga 1974, lk 80 ja tabel 10.

54 Geoff  Egan. Th e Medieval Household. Daily Living c.1150–c.1450. Medieval Finds from Excavations in London. 
New edition. Rochester 2010, lk 256.

55 I. Øye, Textile equipment, lk 49.
56 Nt H. Martiskainen, Spindle whorls, lk 14.

Joonis 7. Savist kaksikkoonilised ja ümarad kedrad Tartu botaanikaaia alalt. (1 – TM A-43: A2185, 
2 – TM A-43: A2079, 3 – TM A-43: A2078, 4 – TM A-43: A2496, 5 – TM A-43: A2063, 6 – TM A-43: A253, 
7 – TM A-43: A2047). Foto: Jaana Ratas.
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ja ilmselt on need pärit Madalmaade 
keraamikavalmistuskeskustest.57

Sarnaselt roosade kiltkivist ek-
semplaridega on seda tüüpi ketrasid 
tõenäoliselt tootnud professionaal-
sed käsitöölised. Kaudselt viitab sel-
lele seesuguste saviketrade levimine 
peamiselt linnaruumis, kus sageli 
tegutsesid ka elukutselised käsitöö-
lised, samuti asjaolu, et hoolimata 
erinevustest on nende kuju ja disain 
ikkagi suhteliselt ühtne. Peamine ar-
gument võiks aga olla, et need ese-
med on üldiselt valmistatud pottse-

pakedral – seega tegi neid professionaalne käsitööline. Ilmselt olid need keraa-
mikutelt suhteliselt vähe oskusi nõudvad ja samas odavad lisatooted.

Ketrade kaal ja mõõtmed varieeruvad (tabel 2), ent siiski koondub väga suur 
enamik neist kaalult vahemikku 20–30 grammi. Samuti on ühtlane augu dia-
meeter, enamasti 9–10 millimeetrit. Tähelepanuväärne on selliste ketrade suh-
teliselt kiire levik üle kogu linna territooriumi. Kõige varasemad leiud on seni 
dateeritud 13. sajandi teise poole ja 14. sajandi alguse kihtidesse (nt botaani-
kaaed) ning hiliseimad on saadud 17. sajandi kihistustest (tabel 1). Üks leitud 
eksemplaridest on sissekraabitud märgiga, mis on ilmselt omaniku tunnus.58

Uut tüüpi ketrasid, mis muinasajal levinud polnud, on Tartust leitud veel. 
Näiteks on teada vähemalt kuus metallist eset, mis võivad olla kedrad. Kõige 
kindlamalt võiks neist kedrad olla kaksikkooniline tünnikujuline plii ja tina 
sulamist ning kuhikukujuline pliist eksemplar.59 Ülejäänud neli on lapikud, 
kergelt kaksikkoonilised kedrad. Ühel juhul on ese liiga kahjustunud, et teha 
mingeid järeldusi objekti tüübilise või funktsionaalse kuuluvuse kohta.60 Kolm 
ornamenteeritud eset61 sobivad väga hästi teiste sarnaste ketradena tõlgenda-
tud leidudega, mida on arvukalt leitud mujaltki (joonis 8).62 Ühega neist viima-
ti mainitutest on siiski tõlgendamisel probleem, sest eseme ühel küljel on püs-
tine naga, mis ei sobi ketrade sümmeetrilisuse põhimõttega. Samuti on Tartust 
leitud sarvest ovaalseid treitud ketrasid, millel on kontsentriliste ringide mus-
57 Nt G. Egan, Th e Medieval Household, lk 256.
58 TM A-36: 4052.
59 TM A-42: 2239, TM A-70: 567; ketrade koostist analüüsis Tartu Ülikooli doktorant Ragnar Saage. Paralleelid nt 

I. Øye, Textile equipment, lk 50.
60 TM A-42: 2093.
61 TM A-43: A396, TM A-45: 4646, TM A-126: 1731. 
62 Nt Eleanor R. Standley. Spinning yarns: the archaeological evidence for hand spinning and its social implications, 

c AD 1200–1500. – Medieval Archaeology, 60/2, 2016, lk 266–299.

Joonis 8. Metallist keder Tartu botaanikaaia alalt. 
(TM A-43: A396). Foto: Jaana Ratas.
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ter. Välimuselt on need üsna eelnevalt kirjeldatud kaksikkooniliste ja ovaalsete 
saviketrade moodi. Sellised sarvkedrad on pigem hilised ja neid on leitud 14.–
15. sajandi kihtidest.63 Üks pisike sarvest keder64 on tünnikujuline ja meenutab 
mõõtmetelt samalaadseid roosast kiltkivist ketri.

Mis mõjutab ketramist ja saadud lõnga?

Uurijad on läbi aegade püüdnud leitud ketrade põhjal teada saada, mida ja kui-
das nendega on kedratud. Palju on viidatud etnograafi listele paralleelidele ja 
arvukalt on tehtud eksperimente.65 Ehkki kehtivad teatud üldised reeglid, ei 
pea need alati ja igas olukorras ühtmoodi paika. Nii on seostatud teatud tüü-
pi ketrasid või ketramisviisi kas z- või s-säigmega66 lõngade valmistamisega 
või on ketrade kaalu seostatud otseselt kedratava kiumaterjaliga,67 ent järgnev 
uurimistöö on näidanud, et sellised seosed on liiga lihtsustatud ja tegelikult ei 
kehti.68

Eriti oluline on arvestada, et lõngategemist mõjutab kedervars tervikuna: 
vars, selle kuju, mõõdud ja mass, aga ka kedra asukoht, ketraja ketrusviis ja 
traditsioon (kuidas keritakse varrele valmis lõng), samuti vilumus.69 Äärmiselt 
tähtis on valitud toormaterjali kvaliteet ja omadused: ettevalmistus, kiu pikkus 
ja päritolu. Ketramine on eelkõige kultuuritaustast sõltuv tegevus ja seega võib 
just kultuuritaust määrata, millised valikud üks või teine ketraja teeb. Niisiis 
on kasutatav keder vaid üks ketramist ja valmivat lõnga mõjutav tegur paljude 
hulgas. Igal juhul pole võimalik rekonstrueerida kogu ketramisprotsessi, tugi-
nedes vaid leitud ketradele.

Kõige olulisem on kedervarre kui terviku võime teatud kiirusega ja ühtla-
selt pöörelda. Kedra peamine eesmärk on seejuures säilitada pöördeimpulssi ja 
varieerida tööriista pöörlemisomadusi.70 Ketraja seisukohast on olulised tegu-
rid pöörlemise kiirus ja kestus.71 Kedra omadustest, mis mõjutavad pöörlemist, 

63 TM A-124: 1527; TM A-133: 3709.
64 TM A-40: 613.
65 Nt Eva Andersson. Th e Common Th read. Textile Production during the Late Iron Age–Viking Age. University Lund, 

Institute of Archaeology. Report Series No. 67. Lund 1999, lk 23–25.
66 Kui kedervars pöörleb päripäeva, tekib z-säie, kui vastupäeva, siis s-säie.
67 Nt Gertrud Grenader-Nyberg. Über die z- und die s-Drehung von Garnen. Anhang 1. – I. Hägg. Textilfunde aus 

dem Hafen von Haithabu. Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 20. Neumünster 1984, lk 287–289; G. Vedru, Värt-
nakedrad Eesti arheoloogilises leiumaterjalis, lk 110.

68 A. Verhecken, Th e moment of inertia.
69 P. Walton Rogers, Textile production at 16-22 Coppergate, lk 1743–1745.
70 E. J. Tiedemann, K. A. Jakes, An exploration of prehistoric spinning technology, lk 294; Tomasz Chmielewski, 

Leszek Gardyński. New frames of archaeometrical description of spindle whorls: a case study of the late eneo-
lithic spindle whorls from the 1C site in Gródek, distrikt of Hrubieszów, Poland. – Archaeometry 52/5 (2010), lk 
869–881, siin lk 870.

71 Karina Grömer. Effi  ciency and technique – Experiments with original spindle whorls. – Hallstatt Textiles. Tech-
nical Analysis, Scientifi c Investigation and Experiment on Iron Age Textiles. Toim P. Bichler, K. Grömer, R. Hof-
mann-de Keijzer, A. Kern, H. Reschreiter. BAR International Series, 1351. Oxford 2005, lk 107–116, siin lk 112.
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on tähtsaimad mass, kuju, materjal ja mõõtmed.72 Kui panna kedervars vabalt 
rippuvana tööle, siis kerged kedrad pöörlevad lühemat aega ja kiiremalt, seega 
tekitavad need tihedama säigmega lõnga. Pöörlemise kiirust lisab ka peenema 
varre kasutamine.73 Laiad ja lapikud kedrad on seevastu aeglasemad, aga hoog 
kestab kauem.74 Näiteks peene ja tiheda säigmega lõnga saamiseks on vajalik 
kiirem pöörlemine, mida on võimalik saavutada väiksema diameetriga kerge 
kedraga ja peene kedervarrega.

Teine tegur on kedra kaal, mis rippuva kedra puhul annab valmivale lõn-
gale vajaliku pinge.75 Kedra tekitatud inerts takistab värskelt kedratud lõngal 
lahti hargnemast.76 Seevastu liiga suure pinge ja massi korral lühike või õrnem 
kiumaterjal katkeb. Kiumaterjali suhtes liiga kerge kedraga ei ole tööriistal pii-
savalt jõudu, et keerutada peale säie.77 Üldiselt on erinevad uurijad üksmeel-
sed, et raskemate ketradega (nt 25–36 g) on võimalik rohkem varieerida lõnga 
jämedust, samas kui kergema kedraga (nt 7,5–16 g) nii avarat mänguruumi 
pole.78 Tuleb tunnistada aga, et eespool loetletud reeglid mõjutavad ketramist 
eelkõige rippuva kedra puhul. Kui rakendada meetodit, kus keder on kogu aeg 
toetatud, siis gravitatsioon kogu protsessi väga palju ei mõjuta ja kiudude kat-
kemise ohtu isegi raske kedraga ei ole.79 Üldiselt ollakse ka üksmeelel, et osav 
ketraja on võimeline tegema mitmesuguseid lõngu väga erinevate ketradega, 
sest ta suudab nimetatud tegureid sobivalt kombineerida.

Ketramisest keskaegses Tartus

Keskaegsetes linnades, kus inimasustus oli tihe, näib ketrade arvukus võrreldes 
muinasajaga või samaaegsete maa-asulatega märgatavalt suurenevat, ent seda 
eelkõige tänu uute kedravormide ilmumisele. Võimalik, et nn kohaliku tradit-
siooni järgi valmistati ketrasid materjalist, mis ei säili, või kasutati lõnga valmis-
tamiseks mõnd muud vahendit kui raskusega kedervars. Ketrade arvukus Tar-
tus väheneb tunduvalt alates 15.–16. sajandist ning viimased kedrad pärinevad 17. 
sajandist. See sobib hästi kirjalikest allikatest pärineva infoga, et vähemalt linna-
des tulid algelised vokid Eesti aladel kasutusele hiljemalt 16.–17. sajandil, sest sel-
lest ajast on mainitud kohapeal tegutsenud vokimeistreid (wokemakere).80 Lõp-

72 A. Verhecken, Th e moment of inertia, lk 263.
73 Samas, lk 268.
74 K. Grömer, Effi  ciency and technique, lk 112.
75 T. Chmielewski, L. Gardyński, New frames of archaeometrical description, lk 870.
76 E. J. Tiedemann, K. A. Jakes, An exploration of prehistoric spinning technology, lk 294.
77 K. Grömer, Effi  ciency and technique, lk 111.
78 Nt E. Andersson, Th e Common Th read, lk 24; K. Grömer, Effi  ciency and technique, lk 111.
79 K. Grömer, Effi  ciency and technique, lk 110.
80 Küllike Kaplinski. Tallinn – meistrite linn. Tallinn 1995, lk 110.
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likult, ka maapiirkondades, kodunes vokk Eesti aladel siiski alles 18. sajandil.81

Kohaliku muinasaegse traditsiooni edasikestmist näitavad luust kuhiku-
kujulised ja kivist kettakujulised kedrad. Neid on endiselt valmistatud samal 
viisil, kergesti kättesaadavatest materjalidest ja oma tarbeks. Ehkki mõned ki-
vist kedrad on kaunistatud, on töötlus väga lihtne. Kivist ketrasid on leitud 
kogu linna alalt ja ilmselt olid need majapidamistes levinud. Tõenäoline, et 
need kuulusid eelkõige kohalikku päritolu naiste koduste käsitööriistade hulka. 
Arvestades kivist ketrade suurt varieeruvust, sai nendega teha väga erinevaid 
lõngu eri materjalidest. Siiski on nende arvukus Tartus suhteliselt väike. Pro-
portsionaalselt on neid veidi rohkem leitud Riia eeslinnast kui linnamüüriga 
ümbritsetud alalt (tabel 3), ent see vahe pole väga märkimisväärne.

Kõige selgemini eristuv rühm on roosad kiltkivist värtnakedrad, mis on pä-
rit tänapäevase Ukraina alalt. Neid on teada juba Tartu muinasaegsest kultuur-
kihist. Keskaegsed roosad kedrad on kõige arvukamad piirkonnas, mida saab 
seostada vene kogukonnaga ja seega ka nendega kaasa tulnud ketrustraditsioo-
niga. Need kedrad moodustavad kõige ühtsema rühma nii oma mõõtmete kui 
ka massi poolest. Ühest küljest viitab see, et neid ketrasid valmistasid elukut-
selised käsitöölised kaubanduse jaoks. Teisalt võib see näidata, et neid tarvitati 
teatud ühetaolise lõnga valmistamiseks, pidades silmas kindlat sorti tekstiilist 
toodet. Arvestades nende suhtelist kergust ja seda, et vars ei saanud olla väga 
jäme, kasutati neid pigem peene(ma) lõnga valmistamisel.

Tähelepanuväärne on uue kedratüübi ilmumine keskaegses Tartus. Savist 
kaksikkoonilised või ümarad, sageli kontsentriliste ringidega kaunistatud ked-
rad jäävad arheoloogiliste leidude hulgas domineerima kuni kedervarre kasu-
tusaja lõpuni. Uue tüübi taga võib näha saksa kultuuri mõju, mis saabus siia 
koos saksa päritolu sisserändajatega ja hansakaubandusega seotud kontaktide-
ga. Uute ketrade tulek seostub Liivimaa keskaegsetele linnadele iseloomuliku 
elustiili väljakujunemisega, mida iseloomustab ka teistes eluvaldkondades im-
portkaupade rohke kasutamine ja uuenduste levimine tehnoloogias.

Savist kaksikkoonilised või ümarad kedrad on levinud üle kogu linna. Ar-
vukalt on neid ka Riia eeslinna alalt, ehkki ei saa välistada võimalust, et eeslin-
na sattusid säärased leiud koos pinnase teisaldamisega linnamüüriga ümbrit-
setud alalt.82 Siiski olid need kindlasti levinud erinevates sotsiaalsetes kihtides 
ja eri päritolu inimeste hulgas. Raske on seletada, miks uut tüüpi ese muutus 
kiiresti populaarseks ja kas see muutis ka kohaliku taustaga elanike ketramis-
viisi. Võimalik, et võõrapärane ese võis olla lihtsalt prestiižne või olid sel tea-
tud funktsionaalsed omadused, mis olid ihaldusväärsed. Erinevalt lapikutest 

81 E. Astel, Naiste käsitööde aastaringne tsüklilisus, lk 243.
82 E. Heinloo, Tartu lõunapoolne eeslinn, lk 67.
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kiviketradest koondub suurem osa kaksikkoonilisi ja ümaraid ketri kaalu poo-
lest vahemikku 20–30 grammi ja need moodustavad seega üsna ühtse rühma. 
Seega kuulub enamik viimati nimetatud ketri massi poolest just sellesse vahe-
mikku, millega saab kedratava lõnga omadusi suhteliselt vabalt varieerida ja 
valmistada erinevaid lõngu. Ühelt poolt võib selline ühtlus peegeldada eelkõi-
ge standardiseeritust ketrade tootmises. Samas ei saa välistada, et uus ühtne 
tüüp levis vajadusest teatud omadustega standardsete lõngade järele ja/või seo-
ses uut tüüpi kangavalmistamise võtete levikuga keskaegses Tartus. Koos kesk-
aegsele linnakultuurile omaste kangaliikidega levisid Tartusse tõenäoliselt ka 
tekstiilivalmistamisega seotud tehnoloogilised uuendused.83

Kokkuvõtteks

Kedervart on lõngavalmistamise juures üldiselt kasutatud kuni 15.-16. sajandi-
ni ja neid leidub veel 17. sajandi kihistustes. Eesti alal üldiselt, ja seda ka Tartu 
puhul, torkab silma ketrade suhteline vähesus ja ka tüübiline varieeruvus pole 
väga suur. Nii ruumiliselt kui ka ajaliselt kõige kitsamalt piiritletav rühm on 
roosast kiltkivist kedrad, mida saab seostada vene mõjudega. Selliseid ketri ka-
sutati Tartus juba muinasajal ning üldiselt kaovad need 13.–14. sajandil käibelt. 
Luust poolkera- ja kivist kettakujulised kedrad on seevastu kasutusel kogu kä-
sitletava perioodi vältel, ehkki neid pole leitud väga arvukalt. Keskajal domi-
neeriv kedratüüp on savist kaksikkoonilised ja ümarad kedrad, mis jõudsid siia 
sakslastest ümberasujate ja kaubandussuhete tõttu 13. sajandi teise poole jook-
sul. Sellest peale on seda tüüpi kedrad keskaegses linnaruumis laialt levinud. 
Võrreldes linnamüüriga ümbritsetud alalt kogutud leide Riia eeslinna ketrade-
ga ei tule välja märkimisväärseid erinevusi. Eeslinna alalt on veidi rohkem ko-
halikust kivist tehtud ketrasid.

Tuleb siiski tunnistada, et seda, kas ketramiseks kasutatud võtetes mida-
gi seoses uue kedravormiga muutus, pole võimalik siin analüüsitud materja-
li põhjal öelda. Kahjuks pole Tartust leitud kedrad enamasti seostatavad ühe 
kindla majapidamise või isiku(te)ga, seega on raske teha järeldusi, millist lõnga 
keegi teatud ajal ketras. Samuti ei saa vaid kedraleidude põhjal teha kindlaks 
kedratava kiumaterjali liiki.

83 R. Rammo, Textile fi nds from medieval cesspits, lk 57.
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Medieval and early modern 
spindle whorls in Tartu

R i i n a  R a m m o

Spinning was one of the most time-consuming duties in the past textile mak-
ing process. Although spinning may look simple, the process itself consists of 
various stages. In addition, there are various ways to spin (e.g. drop or support-
ed spinning or rolling the spindle on thigh; Figs. 1–2) dependent on the cultural 
background. Whorls that are oft en made of solid raw materials are commonly 
the most numerous artefact types of textile craft  found in archaeological ex-
cavations, and this is the case also in Tartu. Th e article focuses on the whorls 
found in medieval and modern occupation layers (i.e., from the beginning of 
the 13th until the 17th century in Estonian context) in present-day Tartu. Th e 
catalogue (Table 1) comprises data about 131 whorls dated to the period men-
tioned. So far only one medieval wooden spindle has been found in Tartu.

In my research I have divided the whorls into three traditions. Firstly, there 
is the local tradition, which includes whorls that spread in Estonia already in 
the prehistoric period (i.e., before 1200 AD). Th ese whorls are simple and made 
of easily available local raw materials for one’s personal needs at home. Discoid 
whorls made of stone (Fig. 4) vary in measurements: their mass ranges from 13 
to 85 grams (Table 2) and the diameter is 31–59 mm; only rarely whorls of this 
group are ornamented with dots or dashes. Another local type is hemispherical 
whorls made of bone, more precisely, of femur head. Only fi ve such items can 
be dated to the period under study (Table 2; Fig. 5).

Secondly, there is the foreign tradition, which goes back to the end of the 
prehistoric period and is clearly limited in space and time. Relatively small and 
light whorls made of pink slate were in use in the area of Tartu already in the 
Late Iron Age and continued to be used also in the Middle Ages. As this special 
slate is only available in the territory of present-day Ukraine, the whorls must 
have been imported from there. Whorls are very homogeneous and defi nitely 
a product of specialised artisans (Table 2; Fig. 6). 10 whorls out of 15 have been 
found in the territory of the present University of Tartu Botanical Garden, an 
area that was inhabited by Russian population at the beginning of the medieval 
period in Estonia. In general, the production and spread of this type of whorls 
ended in the middle of the 13th century, but in Tartu some items have been 
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found in layers that have been dated to the 14th–15th centuries.
Th irdly, the beginning of the medieval period in Estonia in the fi rst half of 

the 13th century, the founding of towns, and spread of Northern European 
urban culture thereaft er, brought along new whorl types. Roundish or bicon-
ical clay whorls made on the potter’s wheel occurred in the second half of the 
13th century and quickly became the most common whorl type in the urban 
milieu of new towns in medieval Livonia. Although not identical, such whorls 
have many common traits. Oft en such clay whorls are adorned with circular 
grooves. Th eir weight varies from 12 to 43 grams; nevertheless, it mostly falls in 
the range of 20–30 grams (Table 2; Fig. 7). Similar whorls have been found also 
in contemporary towns in Germany and probably they were partly imported 
from there along with other ceramic products. In addition to the described clay 
items, also some metal (Fig. 8) and lathe-turned antler whorls have been found 
from medieval layers (Table 2).

On the basis of the archaeological and written sources it can be stated that 
whorls and probably also spinning as a method for yarn-making were used in 
Tartu until the 17th century. Th e comparison of whorls found inside the medi-
eval town walls with those found in the south-eastern suburb area (called Riga 
suburb) did not demonstrate signifi cant diff erences in types (Table 3). Whorls 
have been found in various sites in the town as well as in suburb areas, and it 
is not possible to distinguish a set of whorls used in one household in a specif-
ic time period. Hence, only general conclusions for a long time period can be 
pointed out.

Considering the whorls in Estonia, an intriguing research question is the 
scarceness of such items, especially in comparison with Scandinavia and the 
rest of Europe. Particularly, the number of whorls representing the local tradi-
tion stays relatively low during the whole period under study. More numerous 
are whorls of the new tradition, especially clay whorls that appear only in the 
medieval period. Possibly, the yarn-making tradition in the prehistoric period 
and partly also in the medieval and modern periods used a technique diff erent 
than spinning with a spindle, or whorls were made of perishable materials such 
as unburnt clay or wood.

Another interesting question is what kind of yarn was spun in the medie-
val and modern towns and whether new whorl types changed the local spin-
ning habits in the medieval period. Studying spinning habits only on the basis 
of the preserved whorls is a challenge. Th ere is no direct link between whorls 
and yarn gained by spinning. Th e yarn is dependent on the tool as a whole – 
the spindle, the characteristics and placement of the whorl, the chosen spin-
ning technique, raw material and its preparation. Th e main task of the whorl 
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is securing and controlling the rotation of the spindle, which is the tool’s main 
function. Th e main features aff ecting rotation are the weight, shape, material, 
and measurements of the whorl. For example, it has been stated that in drop 
spinning the heavier whorls give more freedom to vary yarn diameter than 
lighter ones.

It is clear that the stone whorls were made for household production and 
their great variance shows multiple usages dependent on one’s needs. It is hard 
to evaluate the initial weight of the bone whorls as it has changed during the 
time they have stayed in the ground; yet, they still belong among the light 
whorls. Pink slate whorls, which form a homogeneous group, could have been 
used for some special type of yarns or spinning technique. As their weight does 
not exceed 17 grams, the yarn was rather thin. Th e most common clay whorls 
defi nitely allow producing a wide variety of yarns. Nevertheless, their homoge-
neity may indicate some kind of special yarn type needed; for example, in the 
urban textile craft , which was more or less specialised in standardised prod-
ucts. At the same time, the standardisation of clay whorls as well as pink slate 
whorls can simply indicate that the items were made by professional artisans 
and so it does not prove homogeneity in the production. It is not possible to 
indicate whether or to what extent the new whorls changed the spinning tech-
nique of local inhabitants or what kinds of raw materials were used for mak-
ing yarn.
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