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Sissejuhatus 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida linnuste piiramist ja kaitsmist 

muistses vabadusvõitluses (1208�1227). Eesti muinasaja lõpu linnused kujutasid endast mitte 

ainult kaitserajatisi, aga ka ühiskondlik-poliitilise elu keskusi ja põhiosa sõjasündmusi 

leidiski aset nende ümber. 

Linnuste ja nende piiramise tähtsust Eesti- ning Liivimaal, aga ka suures osas kogu 

Euroopast on tabavalt iseloomustanud inglise ajaloolane Robert Bartlett: �1100. aasta paiku 

valitses Euroopas, välja arvatud Vahemeremaades, järgmine pilt: see oli rüütlite ja linnuste, 

ambude ja piiramismasinate maailm, mis levis ajapikku edasi ning hakkas hõlmama ka Põhja 

ja Ida erinevaid ühiskondi. 12. ja 13. sajandi üheks peamiseks arenguliiniks ongi sellesama 

rüütlite ja linnuste maailma ekspansioon uutele aladele ja uutesse sootsiumidesse. 

Sõjatehnika levikul oli oluline poliitiline tagajärg � see kujundas ümber keldi, Skandinaavia 

ja Ida-Euroopa ühiskonnad� (Bartlett 2001, 112�113). 

 Territoriaalselt pööratakse esmast tähelepanu Eestile, aga vastavalt kroonikate 

andmetele sai kasutada ühtlasi andmestikku Läti ja Leedu alalt, kuid püüan tuua ka võrdlusi 

mujalt Euroopast. 

Linnuste kaitsmine ja piiramine vajab juba seetõttu uurimist, et varem pole vastavat 

teemat otseselt käsitletud. Ühelt poolt on tegeldud küll linnuste arheoloogilise kaevamisega, 

aga nende tulemuste publitseerimisel kajastatakse peamiselt ehitusi, kaitserajatisi jms. 

Viimastel aastatel on paari linnuse juures (Viljandi ja Keava) avastatud juba jälgi otsesest 

piiramistegevusest ja tõenäoliselt võib neid tulevikus leida teistegi muistsete kantside 

uurimistöödel. Selliste jälgede paremaks äratundmiseks ongi vajalik selgemat ettekujutust 

omaaegsetest võtetest linnuste piiramisel ja kaitsmisel. 

Töö põhiallikaks on preester Henriku �Liivimaa kroonika�, mida nimetatakse ka Läti 

Henriku kroonikaks, milles kajastatakse tolle aja linnuste piiramist päris põhjalikult. Kroonik 

kirjutab Liivi-, Läti- ja Eestimaa vallutamisest 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi algul, 

täpsemalt Meinhardi misjonitöö algusest liivlaste juures, umbes 1184. aastast, Saaremaa 

Valjala linnuse vallutamiseni 1227. aastal. Henriku kroonika nagu iga tõelise 

misjonikroonika põhiline teema on paganate ristiusku pööramine (HCL VII, 1). Kuigi Henrik 

ise märgib: �Ei ole siin midagi muud juurde lisatud kui see, mida me oma silmaga ei näinud, 
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seda saime teada nendelt, kes nägid ja juures olid� (HCL XIX, 9), on tema kirjatöö oma 

ideoloogilise suunitluse poolest aktiivne ja võitlev. Kirja on kroonika pandud, nagu 

arvatakse, ajavahemikus 1224. aasta augustist 1227. aasta kevadeni. 

Teos sisaldab hulgaliselt materjali, mistõttu peetakse Henrikut kuulsaks detailsuse 

poolest, mida ta ilmutas relvade ja sõjapidamisviiside vastu. Tema tekstist tuleb selgesti esile, 

et saksa koloniaalvõimu püsimine Läänemere idaosas, piirkonnas, mida tunti tol ajal 

Liivimaana, tulenes esmajoones sakslaste sõjatehnoloogia ja �tehnika üleolekust (Bartlett 

2001, 114).  

Võrdleva allikana kasutasin ühtlasi �Liivimaa vanemat riimkroonikat�, mis käsitleb 

sündmusi alates Saksa kaupmeeste esimesest sissesõidust Väina suudmesse (krooniku 

kohaselt leidis see aset enne 1143. aastat) kuni semgalite alistamiseni 13. sajandi lõpul.  

Põhjalikumalt on kirjeldatud Baltikumi ristisõja XIII sajandi teist poolt (Tarvel 2003, 6). 

Linnuste vallutamist ja kaitsmist käsitleb kroonik sageli väga lühidalt, tavaliselt 

märgib ta, et joosti tormi: �Nad saabusid ühe linnuse ette, kus nende tuleku üle kurvastati. 

Neile hakati tormi jooksma ja vallutati linnus ära� (LR 2085). Siiski kirjeldab autor mõnel 

korral piiramist ka täpsemalt (LR 5380; 5940). Kirjelduste erinevus tuleneb sellest, et autor 

saabus Liivimaale arvatavasti 1279.�1280. aasta paiku ja oli nende sündmuste otsene 

vahendaja. Lühemalt ja ebatäpsemalt kirjeldatud piiramiste juures teda polnud ja need on 

kirja pandud ilmselt teiste isikute mälestuste põhjal. Osa ajaloolasi arvab, et kroonik oli ise 

rüütel ja tundis hästi sõjapidamist, kuna ta kirjeldab näiteks, kuidas toimus laagrivalve 

vendadel ja vägede salkadeks jaotamine jne. 

Sõjaväe relvastust kirjeldab kroonik sageli suure vaimustusega. Ta tunneb täpselt 

piiramisvahendeid: kiviheitemasinaid (blidĕ), piiramistorne (ebenhoe) ja piiramismasinaid 

(ribalt), mis näitab autori professionaalsust. Kroonika lähtub sõjamehe silmaringist (Tarvel 

2003, 9) ja seetõttu oli vaadeldavast allikast palju abi linnuste piiramise ja kaitsmise 

uurimisel. 

Ajaloolaste töödest kasutasin inglise uurija Robert Bartlettl�i monograafiat �Euroopa 

sünd�. Selles koondab autor tähelepanu Euroopa kõrgkeskaja vallutustele, kolonisatsioonile 

ning nendega seotud kultuurimuutustele kogu Euroopas ajavahemikul 950�1350. Uurija 

kasutab raamatus ka Henriku kroonikat, mis näitab Liivimaa kroonika tähtsust kogu 

keskaegse Euroopa ajaloo jaoks. Ta käsitleb Henriku ajaraamatut üpris põhjalikult ja annab 
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juurde palju olulist informatsiooni. R. Bartlett  toob välja, et saksa koloniaalvõimu püsimine 

Läänemere idaosas tulenes põhiliselt sakslaste sõjatehnoloogia ja �tehnika üleolekust.  

Eesti ajaloolastest on muistse vabadusvõitluse sündmusi kõige põhjalikumalt 

käsitlenud Sulev Vahtre monograafias �Muinasaja loojang� (Vahtre 1990). Selles 

analüüsitakse väga põhjalikult kogu keerulist sõjasündmuste käiku, valgustatakse tagamaid, 

vaagitakse põhjuseid ja tagajärgi, aga näiteks sõjatehnika �relvastuse küsimused pole 

mahtunud käsitluse raamidesse. Siinsete linnuste piiramise ja kaitsmise problemaatika leidis 

mõnevõrra põhjalikumat analüüsi Lemmit Marki uurimuses muistsest vabadusvõitlusest 

(1950), mis on aga kuni tänaseni jäänud kahjuks üksnes käsikirja. 

Eesti arheoloogid on kirjutanud samuti mõned üldistavad ülevaated muinasaja lõpu 

relvastusest ja sõjandusest, aga linnuste piiramisi ja kaitsmisi käsitletakse neis väga põgusalt, 

vaid paaris lõigu ulatuses (Moora 1926, 71�88; Mandel 2003, 199�201). Mõningaid meie 

arheoloogilisi relvaliike on uuritud küllalt põhjalikult nagu näiteks mõõku (Mandel 1991, 

101�133) ja odaotsi (Selirand 1974, 109�115). Kuigi neid käsitlevates töödes pole otseselt 

analüüsitud vastavate relvade kasutamist linnuste piiramisel ja kaitsmisel, haakuvad 

nimetatud teema poolest teatud määral ka käesoleva uurimusega. 

Kõige enam haakub käesoleva uurimistööga Ain Mäesalu pikk ja põhjalik artikkel 

�Heitemasinad muistses vabadusvõitluses� (Mäesalu 2003, 69�105), milles üritatakse välja 

selgitada siin kasutatud heitemasinate liiki, analüüsitud nende nimetusi Henriku kroonikas, 

aga ka lasketehnikat, heitemoona, masinate valmistamist ja transportimist. Järgnevalt on ühe 

heitemasina tehnilist ja ehitusliku poolt on katsetanud Tanel Saimre, kes avaldas oma töö 

tulemuste põhjal artikli (Saimre 2006, 61�80). Põgusalt on ambude kasutamist muistses 

vabadusvõitluses käsitletud ka Otepää linnuse ammunooli analüüsitavas artiklis (Mäesalu 

1991, 163�181).  

Muinasaegsete linnuste kohta on arheoloogid avaldanud rohkesti artikleid, aga 

käesoleva töö jaoks oli vaja teatud üldistusi, milliseid leidsin �Eesti esiajaloost� (EE 1982) ja 

�Eesti muinasajast� (Kriiska, Tvauri 2002). 
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Järgnevas bakalaureusetöös uuritakse erinevaid valdkondi: milliseid relvi, millist 

taktikat ning milliseid sõjalisi võtteid kasutasid linnuste kaitsjad ja milliseid vallutajad? Kui 

kaua võttis aega linnuse piiramine ja millistel põhjustel olid kaitsjad sunnitud alistuma? 

Töö käigus liigitasin piiramis- ja kaitsmiskirjeldusi nende pikkuse ja põhjalikkuse 

järgi. Pikemate kirjelduste puhul on tõenäoline, et kroonik oli ise kohal ja nägi kõike pealt, 

lühemate puhul võis autor kirja panna lihtsalt kuuldu. Analüüsisin eraldi kõiki piiramisi ja 

kaitsmisi, võrdlesin neid omavahel ning üritasin leida ühisjooni ja erinevusi. Tegin ka 

statistikat, uurides kui sageli teatud taktikat või relvi on Henrik maininud. 
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Linnuste piiramine 

 

Kantside vallutamine oli ristisõdijate peamine ülesanne, sest kohalikud rahvad 

varjusid  ja kaitsesid ennast neis ehitistes. Linnused polnud üksnes kaitserajatised, need olid 

ühtlasi võimukeskused, kus elas omaaegse ühiskonna  eliit, sinna oli ka koondunud võim 

(Kriiska, Tvauri,  2002; 209). Linnuse ehitamisest, korrashoiust ja kaitsmisest võttis osa 

laiem ümbruskond, mis tegi neist teatud piirkonna või kihelkonna keskuse (Jaanits, Laul, 

Lõugas, Tõnisson 1982, 332; 336). Seetõttu mängis nende alistamine siinsete alade 

allutamises kõige suuremat rolli. Ühe linnuse vallutamine tähendas ühtlasi teatud piirkonna 

või terve kihelkonna alistamist. Sellest tuleneb ka vahe, et miks kroonikas on nii palju 

linnuse piiramisi ja vähe välilahinguid. Eestlased eelistasid end rohkem kaitsta linnustes,  

välilahinguid üritati ilmselt isegi vältida. Henriku kroonikas esitatud küllalt arvukaid 

piiramiste kirjeldusi on kõigepealt vaja kokku võtta ja süstematiseerida (vt. tabel 1). 

 Henrik mainib kroonikas 37 piiramist. Eestlased on piiranud kaheksal korral (Beverni 

1208, Võnnu 1210, Turaida 1211, Beverni 1211, Lihula 1220, Tallinn 1221, Saaremaa 

kivilinnus 1222 ja Tallinn 1223). Kaks piiramist tehti neist koos venelastega (Otepää 1217 ja 

Tallinn 1223) ja iseseisvalt viis (Beverni 1208, Võnnu 1210, Turaida 1211, Lihula 1220, 

Tallinn 1221 ja taanlaste kivilinnus Saarmaal 1222). Venelased piiravad kuuel korral 

(Üksküla 1203, Holm 1206, Otepää 1206, Varbola 1212, Võnnu 1218 ja Võnnu 1221). 

Sakslased piiravad 16 korral. Eestlaste alal piirati 17 linnust. Eestlased piirasid omal maal 

viite linnust. Kümnel korral piiravad sakslased eestlaste linnuseid  

Kahel korral märgib kroonik: �Neljandal päeval, vallutanud ja maha põletanud kolm 

linnust.� (HCL XIV, 11) ja teisel korral pärast Lohu linnuse vallutamist 1224. a (HCL 

XXVII, 6). Samas pärast Lohu vallutamist Henrik ei räägi ühegi linnuse vallutamisest, vaid 

märgib, et need andsid alla. Keava linnuse arheoloogilistel uuringutel sel, et linnuse valli on 

kaevatud. Mistõttu võib arvata, et mingisugune piiramine siiski toimus. 

1216 sõjakäigul Saaremaale Henrik ei märgi millist linnust piirati: �Ühe juurde 

linnusest tulevad nad kokku ja heideldes nendega, kes linnuses olid [...]� (HCL XIX, 9). 

Kaks linnust vallutavad sakslased tormijooksuga Tartu 1224. a ja Muhu 1227. a 

(Joonis 2). Henrik mainib ka selliseid piiramisi, kus ei suudetud linnust vallutada (Darbel 

1206 ja Lõhavere 1223). Siiski täpne piiramiste arv pole teada. 
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Eestlaste piiramised ja kättemaksu rünnakud naaberaladel olid planeeritud vastu 

rünnakud ristisõdijatele ja nende liitlastele. 

 Linnuse alla jõudes piirati see kõigepealt  ümber. Piirajad asusid ilmselt paarisaja 

meetri raadiuses laagrisse ja hakati tegema ettevalmistusi aktiivsemaks ründetegevuseks 

Loodeti ka sellele, et kui kohalikud näevad, milliseid relvi seati valmis, siis äkki annavad 

niisama alla. Sel viisil üritati kaitsjaid psühholoogiliselt mõjutada. Siiski polnud 

piiramisrõngad alati läbipääsmatud, Henrik mainib paaril korral juhtumeid, kus vägi siseneb 

piiramisrõngas olevasse linnusesse (Riia 1210 ja Võnnu 1218). 1218. aastal piiravad 

venelased Võnnut: �Vahepeal piiras kogu venelaste sõjavägi nende linnuse sisse� (HCL 

XXII, 5). Siis aga jutustatakse kroonikas huvitavast juhtumist: Võnnu sõjateenistusmeister 

Rudolf oli päeval läinud sakslaste kogunemisele ja tuleb öösel, samal ajal kui neid piiratakse, 

linnusesse tagasi. �[...] minnes ettevaatlikult vaenlaste vahelt läbi� (HCL XXII, 5). Jääb aga 

arusaamatuks, kuidas selline asi sai juhtuda. Võimalik, et Võnnu linnusel oli salakäik, mida 

mööda sai märkamatult linnusesse siseneda. 

Linnuste alistamine algas tavaliselt kantsi sissepiirmaisega, et keegi põgeneda ei 

saaks, seejärel hakati tegema ettevalmistusi piiramiseks. Millele järgnes rünnak igalt küljelt 

korraga. Sissepiiramist märgitakse Henriku kroonikas 16 korral. Seda teevad nii kohalikud 

rahvad, kui ka ristisõdijad. Sakslased piiravad linnused ümberringi sisse 6 korral (Seeli 1207, 

Sattesele 1212, Soontagana 1215, Me�otne 1220, Lohu 1224 ja Tartu 1224). Venelased 

piiravad sisse neljal korral (Holm 1206 ja Võnnu 1218), kahel korral neist eestlastega 

(Otepää 1217 ja Tallinn 1223). Kohalikud rahvad 6 korral. Eestlased neist 5 korral (Beverni 

1208, Turaida 1211, Autine 1215, Lihula 1220, Saaremaa kivilinnus 1222). Mis näitab 

eestlaste suurt sõjalist aktiivsust võrreldes lätlaste ja liivlastega. 

Linnuste alistamisel kasutati ka teisi meetodeid: piiratavaid mõjutati moraalselt, 

piirati nii kaua, kuni linnuses olijad hakkasid haiguste, vee- ja näljapuuduse tõttu surema. 

Neli korda on mainitud veepuudust (Otepää 1208, Viljandi 1211, Soontagana 1215 ja 

Viljandi 1223), kolmel korral inimeste puudust (Viljandi 1211, Soontagana 1215 ja ), ühel 

korral vähe sõjamehi (), kolmel korral toidu puudust (Otepää 1208, Soontagana 1215 ja 

Viljandi 1223), kahel korral taud (Lohu 1224 ja Viljandi 1223), kahel korral põlemise (Leole 

1215 ja Viljandi 1223) ja kaitseehitiste hävimise tõttu (Leole 1215 ja Me�otne 1220). 
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Venelased ja eestlased piirasid 1217 Otepää linnust. Venelased pildusid kõrval 

olevasse järve laipu, et linnuse omad sealt vett ei saaks ammutada ja selle tulemusena annaks 

alla (HCL XX, 7). 

Viljandi esimesel piiramisel 1211. a toovad ristisõdijad vange linnuse juurde, et 

kantsis olijad alla annaks (HCL XIV, 11). 

Huvitav on Leole 1215 linnuse piiramise kirjeldus, kus ristisõdijad tänavad jumalat, 

et sai linnuse kätte ilma ambude ja piiramismasinate kasutamata. See erand juhtum, kus ei 

kasutata laske- ja heiterelv piiramisel. 

Henrik märgib osadel piiramistel ka nende kestvust. Kõige pikemad piiramised 

leiavad aset Muistse vabadusvõitluse lõpuosas, kus näiteks Tallinna piiravad eestlased ja 

venelased neli nädalat, mis on ühtlasi kõige pikem piiramine kroonikas. Henrik seda lähemalt 

ei kirjelda, sest oli ju tegemist taanlaste linnusega. Henrik märgib 12 piiramisel kui kaua 

piirati (Holm 1206, Otepää 1208, Võnnu 1210, Viljandi 1211, Soontagana 1215, Otepää 

1217, Tallinn 1221, Saaremaa kivilinnus 1222, Lõhavere 1223, Viljandi 1223, Tallinn 1223 

ja Lohu 1224). Kõige pikemaid piiramisi tegid eestlased ja sakslased. Piiramised pikenevad 

ka seetõttu, et eestlased kasutavad linnuste piiramistel ja kaitsmistel efektiivsemaid relvi. 

Kuid paljudel piiramistel märgib kroonik hästi lühidalt: võideldi hulga päevi (Sattesele 

1212), piirati kogu päev (Beverni 1208, Beverni 1211, Võnnu 1218 ja Me�otne 1219) või 

võitlesid mõni päev (Varbola 1212 ja Sigulda 1212). 

1223. a piiravad venelased, järvalased, virulased ja varbolased taanlaste linnust. 

Henrik märgib, et püüti vallutada sakslaste kunsti järgi. Järelikult rakendati seal kõiki 

ristisõdijate vallutamisviise: kaevamine, ammud, piiramismasinad, valli kaevamine jne. 
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Linnuste süütamine 
 
Linnuste piiramisel püüti neid sageli  põlema süüdata. Selleks kanti linnuse 

kaitserajatiste äärde kokku puuhunnikuid, mis seejärel pandi põlema. Henriku kroonikas on 

märgitud 16 korral, et linnust üritati  süüdata. Ristisõdijad kasutasid sellist võtet  kaheksal 

piiramisel (Holm 1206, Seeli 1206, Viljandi 1211, Leole 1215, Me�otne 1220, Viljandi 1223, 

Tartu 1224 ja Muhu 1227), venelased ühel korral (Holm 1206). Kohalikud rahvad üritasid 

vastase linnust süüdata seitsmel puhul, kusjuures viiel korral olid nendeks eestlased (Võnnu 

1210, Turaida 1211, Beverni 1211, Lihula 1220 ja Tallinn 1221). 

Lisaks on Läti Henriku kroonikas veel üheteistkümnel korral lihtsalt mainitud, et 

põletati linnus või linnused maha, aga piiramisest ta lähemalt ei kõnele. Näiteks 1210. aastal 

tegi ristisõdijad retke Soontaganasse ja põletasid kolm linnust (HCL XIV, 10). Henrik on 

selle arvatavasti kirja pannud kuulduste järgi ja tegelikult pole usutav, et kolme päevaga 

põletatakse maha nii palju linnuseid ning lisaks kogutakse veel väga suur röövsaak. Tartu 

piiramisel 1224. a püüti linnuseid ka heitemasinate abil süüdata, lennutades nendega 

linnusele tulepotte ja tulist rauda (HCL XXVIII, 5). Kindlasti oli põlemisel tekkiv suits 

samuti üks abivahend, millega sai pärssida kaitsjate kaitsetegevust ja undida neid alistuma. 

 Linnuse juurde kanti kokku suured puu virnad, mis süüdati hiljem põlema. 

Ristisõdijatel on puude toojateks liivlased ja lätlased, samuti kasutavad ka venelased 

kohaliku rahva abi. Näiteks Holmi piiramisel 1206. a kutsutakse Turaida liivlased appi puid 

tassima (HCL X, 12). 

 Puude tassimine oli väga ohtlik tegevus, kõikidel piiramistel, kus kohalikud rahvad 

üritasid puid ristisõdijate linnuse juurde tuua, kandsid nad suur kaotusi. Nagu Henrik mainib, 

et nad saavad kaitserüüde puudumise tõttu vigastada ja surma (HCL X, 12). Seetõttu ei 

õnnestugi kohalikel alati linnust põlema süüdata. Alles muistse vabadussõja lõpus suudavad 

eestlased ambe kasutades takistada mingil määral vastase puude tassimist. 

 Viljandi esimesel piiramisel 1211. a teevad ristisõdijad nii suure puuvirna, mis ulatub 

linnuse plankudeni. See näitab, et tegemist polnud lihtsalt oksarisu, vaid ikka korralike 

palkidega. Henrik märgib, et hunnikuid tehti kuivadest puudest (HCL XIV, 11), mis lubab 

arvata, et kohale veeti näiteks läheduses asuvate hoonete palke.  
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Vanemas riimkroonikas on mitmeid näiteid linnuste süütamise kohta. Kroonik mainib 

kolmel piiramisel, kuidas ristisõdijad kraavi täitsid, mis pandi hiljem põlema. Näiteks Dobele 

piiramisel 1281. aastal märgib ta, et toodi mõnisada koormat puid linnuse süütamiseks ja et 

linnus pandi ümberringi põlema (LR 9600). Kui �emaidi ja semgalid piiravad 1286. aasta 

talvel Svētkalnsi linnust, siis olevat  nad kaitsekraavide täiteks toonud koguni mitu tuhat 

koormat puid (LR 10045). 

 

Heitemasinad 
 

Kahjuks pole ühtegi heitemasinat meie ajani säilinud. Nad olid mõõtmetelt suured ja 

tehtud puust, mistõttu nad polekski saanud säilida. Kahjuks pole Henrik nende välimust ja 

mehhanisme otseselt kirjeldanud ning seetõttu pole teada, millised need täpselt olid. Nende 

väljanägemise ja võimsuse kohta on saadud palju informatsiooni rekonstrueeritud 

heitemasinatelt. Tegemist olid raskusjõul töötava heitemasinatega (vt. joonis 3). 

Heitemasinaid mainib Henrik 12 piiramisel. Neist 10 on sakslaste piiramiste 

kirjeldused. Ühel piiramisel 1206. aastal Holmi all katsetavad masinat ka venelased ja ühel 

korral saarlased taanlaste linnuse purustamisel 1222. aastal. Kõik piiramised, kus masinaid 

kasutati, olid edukad sakslastel ja eestlastel. Ainult venelastel ei õnnestunud ehitada masinat, 

mis oleks õieti kive visanud. �Venelased tegid ka väikese masina sakslaste eeskujul, kuid 

kiviheitekunsti mitte tundes vigastasid nad väga paljusid omadest, visates kive selja taha� 

(HCL X, 12). 

Läti Henrik mainib oma kroonikas heitemasinaid nelja erineva nimetusega: masin, 

väike masin, suur masin ja paterell. Tõenäoliselt ehitati neid kolmes suuruses, mida Henrik 

tähistas oma kroonikas terminitega �masin�, �väike masin� ja �suur masin�, aga sõna  

�paterell� kasutas kroonik nende sünonüümina. Kuna põhiterminiks oli ajaraamatus �masin�, 

siis võisid nad oma tüübilt ja väljanägemiselt olla üsna sarnased ning erineda üksteisest vaid 

mõõtmetelt (Mäesalu 2001, 85�86). Heitemasinad heitsid kive enam-vähem ühte kohta. 

Viskemuut võis olla umbes meetri ulatuses, nii et sellega sai lasta küllaltki täpselt. 

Piiramistornid ja �masinad paigutati piiramisel arvatavasti kõrvuti. Mõlemad toetasid ja 

kaitsesid üksteist. Tornis asuvad laskurid ei lasknud segada masina juures askeldavaid 

sõjamehi ja masinast heidetavad kivid häirisid jälle torni ründavaid linnuse kaitsjaid. 
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Muistses vabadussõjas heideti kiviheitemasinatega esmajoones kive, aga mõnel korral 

ka tuld. Henriku järgi heitsid sakslased tuld Holmi piiramisel 1206. a (HCL X, 9) ning Tartu 

piiramisel 1224. a visati tulist rauda ja tulepotte (HCL XXVIII, 5). Heitemasinate lingud olid 

tehtud nahast. Seetõttu võidi hõõguvat rauda visata veega märjaks tehtud linguga või pandi 

tulised rauakamakad savipottidesse (Mäesalu 2001, 95�96). 

Heitemoonana kasutati kive, milleks olid arvatavasti tavalised meie põldudelt 

korjatud maakivid. Tänapäeval on neid aga võimatu leida, sest need ei erine sugugi teistest 

kividest, mis kasutati linnuse ehitusteks. 

Eestlased olid kohalike rahvaste seas esimesed, kes hakkasid siinsetel aladel kasutama 

heitemasinaid. 1222. aastal purustasid saarlased 17 enda valmistatud heiteseadeldisega  

taanlaste kivilinnuse (HCL XXVI, 3). Ehitamise olid nad selgeks õppinud varbolastele 

taanlaste poolt kingitud paterelli pealt. 

Vanema riimkroonika autor märgib kahel piiramisel kiviheitemasinaid. Leedulased  

piirasid ajavahemikul 1276�78 ristisõdijate Daugavpilsi linnust, kus nad ehitavad 

heitemasinaid: �Kohe lasi ta ehitada neli väga suurt kiviheitemasinat [...]� (LR 8215). 

Orduvägi piirab 1280. aasta lõpus semgalite Dobele linnust, kus nad ehitavad 

kiviheitemasina (LR 9470). Samal piirmaisel selgub ka, et kui vägi oli linnuse piiramise 

lõpetanud, siis nad lõhkusid kiviheitemasina. Võimlik et täna sellele ei saagi olla neid 

säilinud. 

 Muistse vabadusvõitluse algupoolel said ristisõdijad paigutada heitemasinaid 

linnusele suhteliselt lähedale, aga sõja lõpul olid ka eestlastel linnustes kaitseks omad 

masinad. Nüüd pidid piirajad panema masinad kaugemale ja linnusega enam vähem ühele 

kõrgusele, et võidelda linnuse heitemasinatega. Madalalt oli väga raske linnusesse visata. 

Katsetused on näidanud, et masin laseb ideaalselt 45-kraadise nurga all (Mäesalu 2001, 100). 

Ristisõdijad asetavad 1223. a Viljandi ja 1224. a Tartu piiramisel masinad linnusega ilmselt 

ühele kõrgustasemele. Näiteks Viljandis tehti kõrgemaks linnuse läheduses olevaid künkaid 

ja Tartus asetatakse masinad ilmselt teisele poole vallikraavi. 

Masina juures askeldasid tavaliselt mitukümmend meest, kes iga heite järel pidid 

masinat laadima ja seetõttu olid nad linnuses olevatele ammuküttidele heaks märklauaks. 

Henrik mainib ka oma kroonikas Viljandi linnuse piiramisel, et eestlastest ammukütid 

segavad tõsiselt masinate juures tegutsejaid (HCL XXVII, 2). Heiki Valgu arheoloogilised 
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kaevamised Viljandi lossimägedes on seda tõestanud, sest nimetatud küngastelt leiti rohkesti 

ammunooleotsi. 

Viljandi linnusest paikneb 110-120 m eemal kaks küngast: Pähklimäe ja Musumägi. 

Ristisõdijad vedasid neile juurde pinnast ja tasandasid künkad. Heiki Valgu arvates on 

Musumäge varem kasutatud kui Pähklimäge, viimaselt oli viidud kultuurkihti Musumäe 

kõrgendamiseks. Hiljem kui oli vaja suurendada heitemasinate arvu, siis toodi Pähklimäele 

pinnast lähiümbrusest (Valk 2001, 79). Masinaid tehti kindlasti selleks juurde, et 

efektiivsemalt rünnata linnuse kaitserajatisi. 

Henrik märgib mõnikord enne sõjaretkele minemist, et ehitati valmis piiramismasinad 

ja võeti need kaasa. Vahel mainib ta hoopis, et masinad ehitati koha peal piiramise ajal. 

Tõenäoliselt veeti neid masinaid kaasa lahtivõetud kujul ja üksnes talvisel ajal, sest siis sai 

detaile vedada regede või lohistitega (Mäesalu 2001, 97). Teistel aastaaegadel oleks olnud 

võimatu vedada masinaid läbi soode ja metsade. Võimatu oli heitemasinaid Riiast Eestisse 

terviklikul kujul toimetada ja lihtsam oli jagada nende osad mitme ree peal kaasa vedada. 

Masin sõltus arvatavasti ka linnuse asendist ning seetõttu tuli üles panna ikka juppidest. Juba 

valmistehtud masinat oleks olnud raske ümber tegema hakata. Kohapeal mahavõetud 

palkidest valmistati alusraam ja külgedel seisvad toed. Sellele viitavad ka Henriku 

kirjeldused, kus ta märgib, et masina ülesseadmine võttis mitu päeva aega (HCL XXIII, 8). 

Valmisehitatud ja paigaleseatud masinaga sai heita kive vaid kindlas suunas. 

Heitesektori muutmiseks tuli üsna kohmakat seadeldist nihutada, mis võttis palju aega. Seega 

sai masinaid kasutada paigalpüsivate objektide suhtes (Mäesalu 2001: 97�98). Linnused olid 

selleks ideaalsed märklauad. 
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Käsirelvad linnuste piiramisel 
 

Linnuste piiramisel omasid nii orduväe kui kohalike malevate sõjamehed 

mitmesuguseid individuaalselt kasutatavaid relvi, mida võib tinglikult nimetada ka 

käsirelvadeks. 

Ristisõdijate üheks oluliseks strateegiliseks jõuks linnuste piiramisel olid palgatud 

sulastest ammukütid. Ammukütte mainitakse rüütlite ja orduvendade kõrval sageli eraldi, 

millest võiks järeldada, et nõnda nimetati spetsiaalselt väljaõppinud sõjamehi (Mäesalu 1991, 

164). Neid märgitakse piiramistel väga sageli, mis näitab kui suurt tähelepanu Henrik sellele 

relvaliigile pööras. Amb oli heitemasina kõrval sama efektiivne relv, mida kohalikud rahvad 

kartsid ja  mille eest nad ei  osanud ennast kaitsta. Mitmel puhul otsustasid ammukütid isegi 

lahingu saatuse (Mäesalu 1991, 164). Henriku kroonikas mainitakse ambe 16 piiramisel. 

Sakslased on ainukesed, kes kasutasid ambusid linnuste alistamisel ning nende kasutamine 

tõi neile ka alati edu. Muistse vabadusvõitluse käigus olid eestlased kohalikest rahvastest 

esimesed, kes võtsid ammud oma relvastusse. Kroonikast selgub, et ka venelased ei tundnud: 

�Ka venelased, kes ei tunne ammukunsti [...]� (HCL X, 12).  

Ammud lasid kaugemale kui kiviheitemasinad, kuid  300 meetri juures polnud need 

enam täpsed. Optimaalseks laskekauguseks peetakse ambude puhul umbes 100 meetrit.    

Kohalike rahvaste sõjameestel polnud sellist relvastust. Nende peamisteks relvadeks olid 

odad. 

 Kahel korral märgib Henrik ka vibusid ründel, neid kasutasid peamiselt venelased. 

Holmi piiramisel 1206. a mainib kroonik, et nad olid vilunu vibudega (HCL X, 12). 

Venelased kasutasid vibusid ka Otepää piiramisel 1217. aastal (HCL XX, 7). 

Mõõku mainib Henrik kolmel linnuse piiramisel (Lihula 1220, Tartu 1224 ja Muhu 

1227). 1224. aasta Tartu ja 1227. aasta Muhu linnuse vallutamisel mainib Henrik, et 

sakslased kasutavad mõõku. Muhu puhul: �[...] küll pika mõõgaga tõrjudes vaenlaste piike� 

(HCL XXX, 4). Liivlasi ja lätlasi mainib Henrik mõõkadega Tartu linnuse piiramisel, kui 

need taovad mõõkadega vastu kilpe, et lärmi teha (HCL XXVIII, 5). Eestlasi linnuse 

piiramisel pole Henrik märkinud mõõku kasutamas. Kindlasti kasutasid ka eestlased neid 

kantsi vallutamisel. 

Eestlastel oli relvadest kõige tähtsamal kohal odad. Eristatakse torke- ja viskeodasid.  



 15

Torkeodad olid rasked, neil oli massiivne rauast odaots ja pikk vars. Viskeoda oli kergem, 

omades väiksemat otsikut ja lühemat vart. Vajadusel võidi ilmselt ka rasket torkeoda visata. 

Suhteliselt lähedalt heidetuna oli ta väga tõhus relv, mis tungis läbi rõngasrüü ning purustas 

isegi kilbi (Mandel 2003, 192). Viskeodad olid kerged ning neid sai seetõttu hulgaliselt 

kaasas kanda. 

 Henrik märgib oma kroonikas kuuel korral odade kasutamist piiramisel. Võnnu 

linnuse piiramisel 1210. ründasid eestlased võndlasi oma odadega, visates neid 

piiramistornilt (HCL XIV, 8). Viljandi linnuse esimesel piiramisel 1211. a märgib Henrik 

ainult lätlasi odasid kasutamas eestlaste vastu (HCL XIV, 11). Lätlased ja liivlased koos 

odasid kasutamas mainib Henrik neljal piiramisel (Soontagana 1215, Me�otne 1220, Tartu 

1224 ja Muhu 1227). Nad olid osa ristisõdijate väest. Kolmel linnuse piiramisel ronivad 

lätlased ja liivlased koos ammuküttidega piiramistorni (Viljandi 1211, Soontagana 1215 ja 

Me�otne 1220). Näiteks Viljandi piiramisel: �Lätlased koos ammuküttidega ronivad üles, 

tapavad noolte ja odadega paljusid kindlustuses [...]� (HCL XIV, 11) ja Soontagana 

piiramisel: �[...] paljud tapetakse liivlaste ja lätlaste odadega kaitseehitiselt� (HCL XXIII, 8). 

Kindlasti kasutati odasid igal piiramisel aga Henrik huvi oli eelkõige ristisõdijate 

sõjavarustuse vastu, mitte aga kohalike rahvaste relvad. 

Eestlased omasid ka teisi relvi: sõjakirved, sõjanoad, sõjanuiad ehk kärbi, lingud, aga 

nende kasutamist pole kroonikas linnuste piiramisel mainitud. 

 
Piiramistornid 

 
Läti Henrik mainib oma kroonikas 10 korral torni kasutamist: 9 puhul valmistasid 

neid ristisõdijad ja ühel korral eestlased. Kroonik nimetab piiramistorni nimega 

propugnaculum, mis tähendab tõlkes tegelikult hoopis kaitsetorni. See näitab, et  Henrik 

ilmselt ei tundnud täpselt kõiki ladinakeelseid sõjatehnika-alaseid termineid. Kõigil üheksal 

korral kasutasid ristisõdijad tornidel ambe ja kuuel korral märgib Henrik ühtlasi, et tornist 

laskmise varjus kaevatakse samal ajal valli.  

 Ka riimkroonikas  märgitakse piiramistornide kasutamist, sealgi on nende põhilisteks 

ehitajateks ristisõdijad (LR 5380; 9580). Üksnes �emaidid ja semgalid valmistasid 

piiramistorni 1286. aastal Svētkalnsi piiramisel (LR 10030).  
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Piiramistornid olid küllaltki suurejoonelised ehitised, mis avaldub Henriku 

kommentaaridest nende kohta, ta iseloomustab torne sõnadega: tugev, väga tugev, väga 

tugevast puust ja kõrge. Piiramistorn ehitati linnusega ühekõrgune või kõrgem, et vallutajad 

oleks kantsi kaitsjatega ühesugusel positsioonil. Samal tasandil oli neil parem linnuse 

kaitsjaid kaitselt minema tõrjuda. Henrik mainib, et need olid kõrged ja ehitati linnuse 

kindlustiste vastu. Tornist kaitsti ülejäänud sõjaväe mitmesugust tegevust: teised said 

rahulikult kraave täita, puid tuua linnuse süütamiseks ja piiramismasinaid üles panna. Torni 

jalamil oli ka hea kantsi valli kaevata, ilma et piiratute nooled oleks neid takistanud. 

Ristisõdijatel võisid valmistasid piiramistorne kaasas olnud liivlased ja lätlased. Liivimaal 

olid eestlased esimeseks rahvaks, kes ehitasid piiramistorne piiramistel. 

Torne ehitati suurtest palkidest. Henrik märgib Valjala piiramisel, et neid tehti männi- 

ja kuusepalkidest. Need on pikad ja sirged puud ning sobivad ehituseks kõige paremini. Kui 

torn valmis sai, siis seda kindlustati ja toetati  tugevasti teiste palkidega, et ta ikka korralikult 

püsti seisaks. Torni ülaosas asus platvorm, millelt ammukütid ründasid linnust. Torni linnuse 

poolses küljes oli kindlasti kaitsesein, mille varjus oli hea lasta. Samas võis kaitseseinu olla  

ka külgedel. Läti Henrik räägib oma kroonikas ühest äpardusest, mis juhtub ristisõdijatel 

Sattesele piiramisel 1212. aastal: �[...] teised püstitavad kaitseehitise [piiramistorni], mille 

järgmisel ööl tuul maha paiskab� (HCL XVI, 4). Näitest selgub, et torn oli ilmselt piisavalt 

kitsas ja kõrge rajatis. 

Torni konstruktsiooni ja tema täpsemat väljanägemist Henrik ei kirjelda. Muistses 

Vabadusvõitlust illustreerivatel joonistel (Vahtre 1990; Kruus 1935) kujutatakse tornidel 

sageli allalastavat silda, sest üldise arvamuse järgi tungisid piirajad selle kaudu linnusesse. 

Tegelikult ei maini Läti Henrik kordagi, et torn oleks silda omanud või et selle kaudu oleks 

linnusesse tungitud. Kuna kohalike linnuste nõlvade kalle oli väike, siis pidanuks selline sild 

olema küllalt pikk. Tehniliselt oli seda raske teostada, ühtlasi teinuks see tornide ehitamise 

liiga keeruliseks ja aeganõudvaks. Torn oleks seetõttu ka liiga raskeks läinud. 

Tartu piiramisel mainib kroonik, et väga tugeva puust torni ehitamiseks kulus üheksa 

päeva (HCL XXVIII, 5). Teistel piiramistel Henrik selleks kulunud aega ei märgi. Kindlasti 

olenes tornide ehitamise aeg linnuse kõrgusest, sest mida kõrgem kants, seda kõrgemat 

piiramistorni oli vaja. Mõnes kohas võis torn valmida suhteliselt kiiresti, näiteks riimkroonik 

mainib: �Järgmisel päeval valmistati piiramistorn [...]� (LR 9580). 
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Torne ehitati pikali maas ja kui see valmis sai, siis lükati ta püsti. Torni ehitamiseks 

kulus palju tööjõudu ja energiat, eriti püstipanekuks (-tõmbamiseks) vajati kindlasti suurema 

hulga sõjameeste abi. Piiramistorn ehitati arvatavasti valmis linnusest eemal, sest muidu 

olnuks ehitajad kaitsjate pideva tule all. Torn võidi kokku panna metsa ääres või 

sõjategevusest ohutus kauguses. Torni valmides toodi see linnuse juurde ja lükati püsti. 

Püstiajamist mainib ühel korral riimkroonik (LR 9580). Soontagana piiramisel 1215. a 

nihutatakse torni linnusele lähemale (HCL XIX, 8), aga Henrik kahjuks ei maini, kuidas seda 

tehakse. Võimalik et piiramistorni nihutati alla pandud palkide abil edasi. 

Henrik märgib kroonikas piiramiste puhul alati vaid ühe torni ehitamist või 

kasutamist, aga, vanemas riimkroonikas kirjeldatakse, et 1259�60 talvel piirab ristivägi 

semgalite Tērvete linnust, kus orduvägi ehitas võimsad piiramistornid (LR 5380). Kindlasti 

sõltus tornide arv linnuse tugevusest. 

Eestlased ehitasid piiramistorni 1210. a Võnnu all, kus Henrik mainib irooniliselt: 

�[...] lohistades metsadest suuri puid koos juurtega, panid kokku kaitsetorni taolist, toetades 

ja kindlustades teiste puudega [...]� (HCL XIV, 7). 

 Torni varjus oli piirajatel väga hea linnuse valli kaevata, nii tehti Sattesele 1212. a, 

Me�otne 1220. a, Viljandi 1223. a, Lohu 1224. a ja Tartu 1224 a. Huvitav märkus leidub 

Muhu linnuse piiramise kirjelduses, kus enne kaevatakse linnuse valli �sea� varjus, seejärel 

pannakse selle asemele torn. Alati ei kaevatudki torni alt valli, vaid ammukütid ründasid. 

Tornidelt ründasid linnust sakslaste ammukütid, liivlased ja lätlased odadega. 

Piiramistornilt ründamine on krooniku sõnul efektiivne � tapetakse ja vigastatakse paljusid, 

aga ka tõrjutakse kaitsjaid eemale. Torn suurendas vallutamise võimalusi, selle püstitamisega 

sai linnuse vastu tegutseda nii alt kui ka ülevalt. Lohu piiramisel mainibki Henrik: torn 

pannakse püsti, et saaks kaevata alt ja tipust paremini rünnata (HCL XXVII, 6). Eestlased 

ründasid Võnnu piiramisel 1210. a tornilt odadega linnuses olijaid. Sellega hoiti teatud lõik 

kogu aeg tule all. Piiramistornid suudeti linnuse kaitserajatistele kõige lähemale lükata kahel 

piiramisel: Tartus 1224. a ja Muhu linnuse all 1227. a. 

Mõnedel piiramistel tuli piiramistorn üle kraavi viia, sel juhul täideti kraav palkidega. 

Kahjuks ei ole teada, kui sügavad olid meie linnuste kraavid aga võib arvata, et puid kulus 

täitmiseks suur hulk. 
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Henriku kroonikas mainitakse kraavide täitmist kahel korral Viljandi esimesel 

piiramisel 1211. a (HCL XIV, 11) ja Me�otnes 1220. a (HCL XXIII, 8.) Mõlemal piiramisel 

märgitakse seda, et kui kraav on täidetud siis lükatakse selle peale kaitsetorn. 

 Viljandi esimesel piiramisel 1211. aastal mainib Henrik, et liivlased ja lätlased täitsid 

kogu kraavi põhjast ääreni (HCL XIV, 11). Seetõttu pidi linnuse ümbruse või läheduses 

olema rohkesti metsa. Ning selleks tööks kulus kõvasti metsa ja aega. Täitmiseks ei 

kasutatud hagu ega muu taolist sodi, vaid palke, sest muidu poleks selle peale saanud asetada 

kaitsetorne ega piiramismasinaid. 

Kraavide täitmine oli üks ohtlikumaid tegevusi, sest oldi ju kogu aeg linnuses olijate 

tule all. Kraavide täitmine oli suur ettevõtmine, sellega tegelesid ristisõdijatega kaasas olnud 

lätlased ja liivlased. Nemad olid nii nimetatud �musta töö� tegijad. 

Hea näide sellest, et puudega täidetud kraavid pannakse hiljem põlema pärineb 1260 

~ 61. aasta talvest, kui ordu alistab kuralaste Dzintare linnuse: �[...] täitsid kaitsekraavid 

puudega ja süütasid põlema.� (LR 5940) 1262 ~ 63 talvel alistab ristiväe üks osa kuralaste 

Leseni: �[...] mindi ägedalt rünnakule ja kanti tuli kraavidesse [...]� (LR 6830). 1286 talvel, 

kui �emaidid ja semgalid Svētkalnsi piirasid, mainib kroonik, et paganad olid kraavi täiteks 

toonud tuhat koormat puid (LR 10045). 

 

Vallide kaevamine, “sead” ja “siilid” 
 

Henrik mainib oma kroonikas seitsmel korral linnuste vallide kaevamist. Sakslased 

kaevasid seda kuuel piiramisel ja eestlased ühel korral, kui nad piirasid liivlaste Turaida 

linnust 1211. aastal.  

Seda, kas kaevati labidate või kirkadega, pole kroonikas märgitud. Arheoloogilistel 

kaevamistel Viljandi Lossimägedes leidis Heiki Valk piiramismasina jaoks ehitatud künka 

täitepinnasest rauast labidatera, mis annab tõestust, et kaevamisi tehti eelkõige labidatega 

(Valk 2001, 76). Paljud piiramised toimuvad talvel, siis osutus labidatega kaevamine raskeks, 

sest maa oli külmunud. 

Valle kaevati seetõttu, et õõnestada linnuse puust konstruktsioonide alust ja 

kaitseehitused maha varistada või torni linnusele lähemale nihutada. Samal ajal kui ühed 

kaevasid valli, siis teised lasid torni tipust nooli. Kaevamiseks kasutati seega mitmesuguseid 

abivahendid: torn ja �siga�. Nagu ka palju muid abitöid piiramistel, kaevasid valli liivlased ja 
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lätlased. Nad pidid kaevama öösel ja päeval nagu Henrik märgib seda Sattesele 1212. a ja 

Tartu 1224. a piiramisel. Tartu piiramisel räägib Henrik ka tööjaotusest kaevamisel: �[...] 

Pool sõjaväest määratakse öösel ja päeval kaevama, nii et ühed kaevaksid, teised kannaksid 

varisenud mulda välja [...]� (HCL XXVIII, 5). 

Eestlased on muuseas ainukesed kohalikest rahvastest, kes kaevavad piiramisel 

linnusevalli (1211. a Turiada all). Eestlased aga peavad Turaida piiramisel taanduma. 

Kõik valli kaevamised, mida sakslased linnustel ette võtsid, lõppesid edukalt, suudeti 

läbi murda linnuste konstruktsioonideni, mille tõttu linnus andis all või vallutati.  

�Siga� oli arvatavasti väike palkidest valmistatud katusealune, mis veeti linnuse valli 

juurde ja hakati selle varjus kaevama. Palkidest katus pidi  kaevajaid kaitsma kivide, noolte 

ja palkide eest, mida neile kaela visati. �Sea� varjus uuristati järjest sügavamale valli sisse ja 

nii tehti ühtlasi teed piiramistornile. Hea näide �sea� kasutamise kohta leiame 1227. a Muhu 

linnuse piiramise kirjelduses: �[...] valmistavad sea, mille all kaevavad linnust, kuni jõuavad 

valli keskpaigani� (HCL XXX, 4). �Sigasid� valmistati ka Tartu piiramisel 1224. aastal. 

Need ehitati ilmselt piiramise ajal kohapeal valmis. 

 Henrik märgib kroonikas kahel korral huvitavat piiramisrelva � �siil�, mille kohta 

Enn Tarvel on arvanud, et see on raudkonksudega palk, millega kisti maha kaitseseinu (HCL; 

Tarvel, 203. viide, 44). Ometi võib sellist tõlgendust pidada küsitavaks, sest vaadeldav 

seadeldis pidi välja nägema nagu siil, ega muidu poleks Henrik teda ju �siiliks� nimetanud. 

Tegemist võib olla sõjandus-terminiga, mida kroonik sõjameeste käest kuulis, aga ka sel 

juhul pidi seadeldisel olema sarnasus samanimelise loomaga. Pealegi kirjeldab Henrik 1227. 

aastal Muhu linnuse piiramisel E. Tarveli poolt pakutud raudkonksudega palki, aga ei nimeta 

seda vahendit sugugi �siiliks�. Raudkonksulaadset vahendit  kasutati ilmselt ka Viljandi 

esimesel piiramisel 1211. aastal, mil ristisõdijad kisuvad linnuse planke laiali, aga seegi kord 

ei nimeta Henrik seda �siiliks� (HCL XIV, 11).  

 �Siilide� valmistamine oli küllaltki suur ettevõtmine, sest Henrik mainib: �[...] teised 

ehitavad siile [...]� (HCL XXIII, 8), mis lubab arvata, et osalejaid oli palju. Raske on uskuda, 

et palgi varustamiseks raudkonksuga olnuks vaja arvukalt mehi. Sellest näitest võib ühtlasi 

järeldada ka seda, et �siile� tehti mitu. �Siile� kasutati 1220. a Me�otne (HCL XXIII, 8) ja 

1224. a Tartu piiramisel: �[...] ühed valmistavad riistu, mida nimetatakse siilideks [...]� (HCL 

XXVII, 5). �Siile� kasutasid ainult sakslased, kohalikud rahvad seda piiramistel pole 
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valmistanud. �Siilid� kerkivad esile Muistse Vabadusvõitluse teises osas, kui linnused on 

tugevamad ning seetõttu läheb vaja ka spetsiifilisemaid relvi. Mõlemat linnust oli eelnevalt 

ka uuendatud ja tugevamateks ehitatud. Me�otne linnust kindlustasid semgalid 1219. aastal: 

�[...] kaevates seda ja ehitades tema kindlustise väga tugevaks [...]� (HCL XXIII, 4). Tartu 

linnust oli tugevdatud väga tugevasti sakslaste poolt 1221. aastal. 

Raudkonksudega palki tuleb pidada aga omaette piiramisvahendiks, millest kroonik 

Henrik annab kõige enam informatsiooni 1227. aasta Muhu linnuse piiramisel. Kirjeldus 

näitab, et tegemist oli efektiivse relvaga: �[..] lammutasid juba ka kõvera rauaga ehk 

raudkonksuga kindlustist, kiskudes sellest välja ükshaaval kõik kõige suuremad puud, mille 

varal kindlustis püsis, nii te mõningane osa kindlustisest tuli maha� (HCL XXX, 4). Sellest 

lausest  jääb mulje, et  tegemist on ühe raudkonksuga, millega lammutatakse linnust. 

Arvatavasti oli neid siiski rohkem, sest ühe konksuga poleks saanud nii jõudsalt palke laiali 

tõmmata. 

 1185. aastal üritasid semgalid Üksküla linnust suurte laevaköitega maha tõmmata aga 

nad ei teadnud Henriku sõnul, et kive seotakse mördiga (HCL I, 6). Sellest näitest lähtuvalt 

võisid kohalikud oma vahelistes linnuste piiramises kasutada köisi, et puust kaitseehitisi 

maha tõmmata. Siinsetel aladel ei tehtud, kivilinnuseid ning seetõttu olid nad kohalikele 

rahvastele tundmatud. 

 Palju uut informatsiooni on pakkunud Keava linnuse arheoloogilised uurimised, kus 

avastati, et kantsi valli on tugevasti maha kaevatud. Henrik aga antud linnust oma kroonikas 

ei märgi. Kuid pärast Lohu linnuse piiramist 1224. a, mainib Henrik, et veel kolm linnust 

annab alla aga rohkemat ta nende kohta kahjuks ei maini (HCL XXVII, 6). Üks nendest 

linnustest võiski olla Keava linnus. Linnuse kirde põhjapoolses osas maha on valli kaevatud. 

Kuna antud ala pole arheoloogiliselt uuritud, siis ei ole ka teada mullatööde suurust. Joonisel 

1. on näidatud kaevetööde asukoht. Kaevandi suurus on põhjas 15 x 7 m ja servadest 25 x 11 

m. Süvend on kindlasti suurem olnud. Selle koha peal võidi piiramise ajal kasutada 

piiramistorni, kui ka �siga�, mis oleksid antud mõõtmetesse sobinud hästi. 
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Tormijooks 
 

Linnuseid üritati mõnikord vallutada ka tormijooksuga vallidele või müüridele. 

Henrik ei maini kindla terminiga, et joostakse tormi, kuid see tuleb välja tema linnuste 

piiramiste kirjeldustest � Tartu linnuse ründamisel 1224. a. Riimkroonika autor, kes tundis 

sõjandusega seotud termineid hästi, mainib seda sõna (Sturme) lausa 11 korral (LR 2090; 

2510; 3840; 5390; 5455; 5940; 8055; 9605; 10050; 10995; 11055). Henrik kasutab 

tormijooksmise asemel tavaliselt väljendeid �üles ronima�,  �vallile ronima� või �valli 

ründama�, mida võib sisuliselt pidada samuti tormijooksuks. Näiteks: �Nõnda siis ründavad 

sakslased esmalt valli, lootes ronida üles linnusesse [...]� (HCL XXX, 4). 

Linnuse vallutamisel tuli piirajatel ronida üle kaitserinnatise. Selleks kasutati redeleid 

ja köisi. Henrik märgib mõlemaid küll ainult ühel piiramisel � Muhu linnuse ründamisel 

1227. a. Teistel piiramistel Läti Henrik kumbagi abivahendit ei maini, vaid ütleb lühidalt, et 

ronitakse üles.  

Mõningatel piiramistel, mis toimusid talvel, oli probleemiks libe mägi, mida mööda 

oli väga raske üles ronida. Henrik märgibki seda Muhu piiramisel: �Ülesronimine oli niisiis 

väga raske, sest mägi oli kõrge ja jäätunud ja kividest müür mäe otsas külmunud nagu jää, nii 

et jalga ei saanud kuskile toetada� (HCL XXX, 4). Riimkroonik märgib sarnast situatsiooni 

Rakte linnuse piiramisel 1286�87 talvel: �[...] mägi oli jäätunud ja libe. Seal ei saanud 

kindlalt seista ega nende juurde vallile minna� (LR 11055). Võib-olla tegid linnuse kaitsjad 

valli sihilikult veega libedaks, et ristisõdijad ei saaks üles ronida (Moora 1926, 87). Seetõttu 

pididki piirajad kasutama redeleid ja köisi ülesronimisel. 

Tormijooksu ei võetud ette suvalistelt, sest see oleks piirajatele toonud kaasa suuri 

kaotusi. Tavaliselt üritati enne piiratavate vastupanu vähendada ambude ja piiramismasinate 

kasutamisega.  

Henriku kroonika kirjeldustes joostakse linnustele 6 korral tormi. Ühel korral Otepää 

piiramisel 1217. a  jooksevad tormi eestlased koos venelastega, kes: �[...] oma kombe 

kohaselt kogu oma hulgaga püüdsid mäe kindlustusse üles ronida [...]� (HCL XX, 7). See 

taktika tundub Henriku arvates kohalikel tavaline olevat, aga ristisõdijatel õnnestub neid 

tagasi lüüa. 
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Viiel korral jooksevad tormi ristisõdijad. Turaida 1206 ja Tartu 1224 piiramisel 

õnnestub tormijooks esimesel korral. Viljandi 1211, Me�otne 1220 ning Muhu 1227 linnuste 

piiramisel lüüakse nad esimesel korral tagasi. 

Ristisõdijad üritavad Muhu piiramisel kohe võitluste algul linnuse vallile ronida, aga 

lüüakse tagasi. Seejärel Henrik mainib: �[...] mistõttu nad on sunnitud võitlema nii hästi 

nõuga kui jõuga� (HCL XXX, 4). See on ainuke juhtum, kui ristivägi üritab eelneva 

ettevalmistuseta, ilma heitemasinaid, ambe jms kasutamata kohe linnusele tormi joosta. 

Tavaliselt võeti  tormijooks ette piiramise lõppfaasis, kui kindlustusi oli piisavalt palju 

purustatud ja piiratavaid tapetud. Rünnak toimub ikka kindla peale, mitte uisapäisa. 

Võrreldes teiste rahvastega panid eestlased ristisõdijate tormijooksule kõige paremini 

vastu, näiteks teised rahvad 1220. a Me�otne ja 1206. a Turaida linnuste kaitsmisel ei suuda 

sakslaste pealetungi sellisel määral tõrjuda.   
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II Linnuste kaitsmine 
 

Henriku kroonikas kirjeldustest saab kõige rohkem informatsiooni eestlaste 

kaitsetegevuse kohta, sest ristisõdijate ja teiste kohalike rahvaste linnuseid ei piiratud nii 

palju. Vaadeldavas kroonikas on linnuste kaitsmise kohta siiski vähem materjali kui 

piiramistest. Põhilisteks piirajateks olid ikka ristisõdijad ja Henrik kajastas nende tegevust 

üksikasjalikumalt. Pealegi ei viibinud Henrik kordagi ise koos sakslastega ühegi piiratava  

linnuse kaitsjate seas, mida ta oleks saanud põhjalikumalt kajastada. Mõningat materjali 

siiski leidub, niipalju kui Henrik on vajalikuks pidanud ära märkida. Paljudel juhtudel mainib 

kroonik, et kaitsjad panevad vapralt vastu või käis äge võitlus. 

 Eestlased kasutasid linnuste kaitsmisel tavapäraste relvade kõrval isegi kõige 

lihtsamaid vahendeid �  kive ja puid. Viljandi esimesel piiramisel 1211. a tõrjuvad eestlased 

sakslased kivide ja puude pildumisega tagasi. Muhu linnuse piiramisel 1227. aastal mainib 

Henrik: �[...] saavad vigastada kivide ja oda heidetest [...]� (HCL XXX, 4). Mõlemas näites 

teevad eestlaste visatud kivid ja palgid vallilt üles ronivatele ristisõdijatele tõsist kahju, 

mistõttu nad peavad taanduma. 

Üritati ka piiramistorne hävitada. Tartu kaitsmisel 1224. aastal üritavad linnuses 

olijad piiramistorni süüdata põlevate ratastega, mis veeretatakse mäenõlva pidi alla. Selleks 

raiutakse kantsiseina spetsiaalne ava. Seejärel viskavad linnusekaitsjad ratastele järele veel 

puurisu, et tuld suurendada.  

 Viljandi esimesel piiramisel 1211. aastal üritavad kaitsjad mingit piirajate kuhjatud  

puuvirna süüdata. Hunnik võis olla piiramistorni ees ja sellest taheti kujundada 

lähteplatvormi linnusesse tungimiseks. süüdata. Henrik mainib, et seda tehti põlevate 

sõiduriistadega. Kuna oli talv, siis võib arvata, et kasutada võidi eelkõige süüdatud regesid 

või kelke. Virn süüdati arvatavasti selleks, et liivlased ja lätlased ei saaks seda kõrgemaks 

kuhjata. Hiljem, kui piirajad on tule kustutanud, kuhjatakse nimetatud puuvirna kõrgemaks ja 

seejärel kasutatakse seda lähteplatvormina, mille kaudu ronitakse linnuse kaitseseinani. 

Ühel korral 1221. aastal, mil venelased tulid Võnnut piirama, märgib Läti Henrik, et 

linnuse kaitsjad on enda kaitseks pannud põlema linnuse kõrval asuva asula, Venelased 

lahkusid selle peale. Vanemas riimkroonikas on mitmeid näiteid, kui süüdatakse linnuse ees 

olev küla linnuse kaitseks põlema (LR 9575; 11015 ja 11290). 
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Linnuse kaitsjate oluliste tegevuste hulka kuulus kindlasti ka põlema süüdatud 

kindlustuste kustutamine. Viljandi piiramisel 1211. a kustutavad eestlased linnust ja 

parandavad ristisõdijate poolt laiali kisutud plangud. Ristisõdijad on ka pidanud parandama 

oma linnuse kaitsekonstruktsioone. Vanem riimkroonik mainib, et kui Leedu kuningas 

Traidenis piirab sakslaste Daugavpilsi linnust ajavahemikul 1276�78. aastal: �Nad viskavad 

alla palju planke ümber linnuse siit ja sealt. Vennad märkasid seda ja parandasid need kohad 

kiiresti, et linnust mitte kaotada� (LR 8235).  

Kui vaenuvägi jooksis linnusele tormi, üritatakse neid igati tagasi lüüa. Viljandi 1211. 

a, Me�otne 1220. a  ja Muhu 1227. a linnuste piiramistel õnnestub kohalikel esialgu vaenlane 

tagasi lüüa. Muhu linnuse piiramisel aga suruvad ristisõdijad hiljem ennast jõuga peale (HCL 

XXX, 4).     

Rõngassärke on eestlasi mainitud kasutamas ühe linnuse kaitsmisel, Viljandi esimesel 

piiramisel 1211. aastal. Eestlased uhkeldasid sakslaste sõjariistadega, pannes need endale 

ümber (HLC XIV, 11). Üldiselt arvatakse, et rõngassärk ei võitnud vabadusvõitluse käigus 

kohalike rahvaste seas eriti suurt populaarsust (Mandel 2003, 198). Tegelikult võis ühe 

korraliku kaitserüü hind olla piisavalt suur ja paljud mehed ei jaksanud seda endale osta.  

Neljal korral on kroonik Henrik märkinud raha pakkumist piirajatele, et vabaneda 

rünnakutest. Kolmel korral pakutakse sellist võimalust venelastele, kes need ka vastu võtavad 

ja seejärel lahkuvad linnuse alt. Üksküla piiramisel 1203. a annavad liivlased raha, kuna 

Henriku sõnul nad on relvastamata ja venelased jätavad nad seejärel rahule (HCL VII, 4). 

1210. aastal piiravad venelased Otepää linnust, kuna linnuses on puudus veest ja toidust, 

ostavad eestlased hõbedaga piiramisest vabaks (HCL XIV, 2). 1212.a piiravad venelased 

Varbola linnust ning jälle antakse neile raha (700 marka nogaatasid) ja nad lahkuvad (HCL 

XV, 8). 1215. a märgib Henrik, et Leole piiramisel pakuvad eestlased ka ristisõdijatele raha, 

aga saksalased ei taha seda ja nõuavad, et linnuse kaitsjad alla annaksid ja end ristida 

laseksid. (HCL XVIII, 7). Kroonikast selgub, et sellist võimalust pakkusid ainult venelased. 

Sakslased olid küllaltki imestunud, kui neile raha pakuti. 
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Käsirelvad linnuste kaitsmisel 

 

Ammkütte kaitsel märgib Henrik 16 korral. Eestlased kasutasid ambe kolmel korral 

linnuse kaitsel (Viljandi 1223, Tartu 1224 ja Muhu 1227). Amb on ka kasutatud linnusest 

väljasööstmistel, nende kasutamist märgitakse kahel korral: Riia 1210. a  ja Turaida 1211. a. 

Ambudega kasutamine sel viisil on erandlik, sest tegemist oli ikka positsioonivõitlus relvaga 

ning välilahingus neid enamasti ei kasutata. 

Sakslased kasutavad linnuste kaitsel 11 korral ambe ning kõik olid edukad (Üksküla 

1185, Holm 1203, Riia 1204, Üksküla 1206, Holm 1206, Koknese 1210, Riia 1210, Võnnu 

1210, Turaida 1211, Otepää 1217 ja Võnnu 1218). Kõigil kolmel korral kui eestlased 

kasutavad ambe, on need suunatud ristisõdijate vastu. Kahel korral kasutavad ambe ka 

taanlased. Saaremaa kivilinnusel 1222. a märgib Henrik: �Saarlased aga langesid paljud 

ammuküttide poolt haavatuna, ometi ei jätnud nad sellepärast linnuse ründamist järele� (HCL 

XXVI, 3). Tallinna linnuse piiramisel 1223. a: �[...] võitles taanlastega neli nädalat ega 

suutnud ära võtta neid ega nende linnust, sest linnuses oli palju ammukütte [...]� (HCL 

XXVII, 3).  

Riimkroonikas mainitakse ambe linnuse kaitsmisel mitmel piiramisel, neid kasutasid 

ainult ristisõdijad. Kohalike pole märgitud kasutamas ambe linnuse kaitsel. 

Kohalikud rahvad kasutasid linnuste kaitsel odasid. Henriku mainib kroonikas ühel 

korral, et eestlased kasutasid linnuste kaitsmisel odasid. Muhu piiramise puhul: �saavad 

vigastada kivide ja odade heidetest� (HCL XXX, 4). Ühel korral märgitakse semgaleid 

odasid kasutamas kaitsel 1206. a Holmi linnuse piiramisel. Põhjuseks on kindlasti see, et 

kroonik kontsentreerub ristisõdijate tegudele ja vaenlaste tegevust kirjeldab ainult mööda 

minnes, kindlasti oli neid kõigil piiramistel. Läti Henrik mainib odade kasutamist 1210. a 

Koknese linnuse kaitsel, kui piiskopi sulased ja lätlased tapavad ründavaid leedulasi oma 

odadega.  

Vibumehi mainib Henrik kahel korral linnuste kaitsel. Otepääl linnuse piiramisel 

1217. a kaitsevad piiskopi vibumehed linnust eestlaste ja venelaste rünnaku eest. Tartu 

piiramisel 1224. a. sakslaste poolt mainib Henrik: �[...] kuningal seal kaasas hulganisti oma 

vibukütte.� (HCL XXVIII, 3). 
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Väljasööst 

 

Väljasööst linnust piirava väe vastu on üks põhilisi võtteid, mida kasutavad nii 

ristisõdijad kui ka kohalikud rahvad. Selline strateegia võimaldab juba varakult esimesi 

kohalesaabunud piirajad tagasi tõrjuda ja neid hirmutada. Nii üritatakse näidata oma sõjalist 

üleolekut ja sundida vastaseid põgenema. Tavaliselt püüti vastast ootamatult ja kiiresti 

üllatada, et nad ei suudaks ennast vastupanuks valmis seada. 

Henriku kroonikas mainitakse väljasööstu 15 korral. Kohalikud rahvad tungivad välja 

seitsmel korral, kusjuures neljal puhul on nendeks eestlased. Sakslased sooritavad väljasööstu 

viiel, rootslased ühel ja taanlased kahel korral. 

Kõik eestlaste väljasööstud on suunatud sakslastest ristisõdijate vastu. Edukas on 

neist üks, mil piirajad lüüakse 1223. aastal Viljandi linnuse alt minema (HCL XXVI, 13). See 

on ka ühtlasi kõige edukam linnuse ees peetav võitlus, mille tagajärjel aetakse sakslased, 

liivlased ja lätlased minema. Viljandi esimese piiramise ajal 1211. a. (HCL XIV, 11), Leole 

linnust kaitstes 1215. a. (HCL XVIII, 7) ja 1227. aasta Muhu linnuse piiramisel (HCL XXX, 

4) sooritatud väljasööstudel on eestlased samuti küllaltki edukad, aga sakslasi ei suudeta 

lõplikult minema ajada, mistõttu mõlemad linnused  hiljem siiski alistatakse.  

Võrreldes teiste kohalike rahvastega on eestlased teinud kõige rohkem väljasööste, 

mis annab jällegi märku nende sõjalisest aktiivsusest.  

 Teistest kohalikest rahvastest on omavahelistes piiramistes ühel korra välja tunginud 

lätlased. Kui eestlased piirasid Beverni linnust 1208. a, siis tungisid lätlased oma kantsist 

välja, tapsid  viis piirajat, röövisid nende hobused ja jooksid linnusesse tagasi (HCL XII, 6). 

 Korra on välja tunginud liivlased, kui sakslased piiravad 1212. aastal Sattesele 

linnust: �Ja liivlased väljusid linnusest tagantpoolt, haavasid mõningaid sõjaväe hulgast [...]� 

(HCL XVI, 4). Henriku märkusest selgub, et rünnak tuli ristisõdijatele ootamatu ning 

liivlased kasutasid mingit salakäiku teiselpool linnust, et neid rünnata. 

Holmi piiramisel 1206. a tulevad holmlased ristisõdijatele vastu, aga nad ei suuda 

midagi teha, sest Henriku sõnul olid nad katmata ja said seetõttu ammuküttide laskudest 

haavata (HCL X, 8). Järgnevalt Holmi linnus vallutatakse. Ebaõnnestunult rootslastele lõpeb 

nende väljasööst 1220. a Lihula linnusest, mida piirasid  saarlased. Ligi 500 rootslast 

tapetakse ja linnus vallutatakse (HCL XXIV, 3).  
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Taanlased teevad kahel korral väljasööstu. Mõlemal korral eestlaste vastu ning nad 

lüüakse ka mõlemal korral linnusesse tagasi. Tallinna linnuse piiramisel 1221. aastal märgib 

kroonik, et taanlased tungisid välja mitmel korral: �Ja taanlased väljusid mõnikord linnusest, 

võideldes nendega, ja löödi nende poolt jälle linnusesse tagasi.� (HCL XXIV, 7). 1222. aastal 

Saaremaa kivilinnusest tungisid taanlased välja eestlaste vastu aga saavad võitu nendest 

ainult tänu sellele, et neile tuleb abi (HCL XXVI, 2). 

Sakslased tungivad välja viiel korral (Koknese 1210, Riia 1210, Turaida 1211, 

Sigulda 1212 ja Võnnu 1221). Kolme neist on edukad: 1210. aasta Koknese linnuse 

piiramisel, mainib Henrik, et minnakse leedulastele edukalt vastu (HCL XIV, 5) ja samal 

aastal piiravad kuralased Riiat, kus ristisõdijad suudavad neid linnast eemale tõrjuda (HCL 

XIV, 5). 1211. aastal piirasid eestlased suure väega Turaida linnust, ristisõdijad tungisid 

edukalt nende vastu välja ning sundisid eestlasi taanduma (HCL XV, 3). Liivlased piirasid 

1212. a. Sigulda kastelli ja lõid väljasööstnud sakslased edukalt tagasi (HCL XVI, 3) ja teist 

korda pidid ristisõdijad taanduma linnusesse 1221. aastal, kui venelased piirasid Võnnut. 

Sakslased ja võndlased ei jõudnud nii suurele hulgale vastu panna (HCL XXV, 3).   

Riimkroonikas mainitakse linnusest väljatungimist otseselt vaid ühel korral. Tērvete 

piiramisel jooksevad semgalid ristisõdijatele vastu, aga nad lüüakse linnusesse tagasi (LR 

9560). Paaril korral on märgitud võitlust linnuse või asula väravas, mida tegelikult võib 

lugeda samuti väljasööstuks. 

 

Heitemasinate kasutamine linnuse kaitsel 

 

Heitemasinate kasutamisest linnuste kaitsmisel saame rääkida alles Muistse 

vabadusvõitluse lõpuaastatel, mil ristisõdijad piiravad Viljandi (1223), Tartu (1224) ja Muhu 

(1227) linnuseid. Eestlased olid esimesed ja ainukesed kohalikest rahvastest, kes hakkasid 

heitemasinaid kasutama linnuste kaitse eesmärgil. Eelnevalt olid ristisõdijad üht heitemasinat 

kasutanud vaid Riia kaitsmisel 1210. aastal, mil kuralased piirasid linna. 

Pärast seda kui saarlased olid edukalt purustanud taanlaste linnuse Saaremaal 1222. a, 

õpetasid nad teistele eestlastelegi, kuidas ehitada heitemasinad (HCL XXVI, 4). Henriku 

märgib, et eriti suureks läks heitemasinate ehitamine 1223. aastal: �Ja nad kindlustasid väga 
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tugevasti oma linnuseid ja ehitasid paterelle kõigis linnustes [...]� (HCL XXVI, 8). 

Ehitustööd pidi olema suured ja põhjalikud, muidu poleks seda Henrik üles märkind. 

Kuna heitemasinaid sa kasutada kõige efektiivsemalt paigal seisva objekti suhtes, siis 

eestlased ehitasid neid just sakslaste masinate vastu. Kõigil kolmel piiramisel: 1223. aasta 

Viljandi, 1224. aasta Tartu ja 1227. aasta Muhu linnuse piiramisel kasutasid eestlased 

heitemasinaid ristisõdijate masinate vastu. Henrik märgib Tartu puhul: �Niisamuti ka, kes 

linnuses olid, ehitavad masinaid ja paterelle kristlaste masinate vastu [...]� (HCL XXVIII, 5). 

Viljandi puhul: �[...] nad ehitavad paterelle ja masinaid kristlaste masinate vastu, võideldes 

vastastikku hulga päevi� (HCL XXVIII, 2) ja samuti ka Muhu puhul: �[...] heidavad 

paterellidega nende paterellide vastu kive linnusesse [...]� (HCL XXX, 4). 

Kui linnus asus kõrgel künkal, siis olid kaitsjad eelisseisundis, kuna sama võimusega 

masinate korral lendasid kaitsjate kivid kaugemale (Mäesalu 2001, 99) Samas oli 

negatiivseks küljeks see, et linnuse territoorium oli piiratud ja sinna ei saanud paigutada 

mitut heitemasinat ja nad pidid heite kive välja suure kaarega, et mitte purustada ise 

seestpoolt omaenda kaitserajatisi. Kuna linnusesse ei saanud ehitada lõpmata hulk 

piiramismasinaid, siis linnuse vallutajad said seda aga väljas pool teha, kui piirajate masinate 

arv ületas kaitsjate oma, siis läks lahinguinitsiatiiv ka automaatselt nende kätte. 

 Nagu Henriku kroonika tekstist näeme, osutuvad heitemasinad linnuste kaitsmisel 

ründajatele tõeliseks nuhtluseks. Nende kasutamine oli küllaltki efektiivne ja tõenäoliselt just 

tänu heitemasinatele suutsid eestlased oma linnustes tunduvalt kauem vastu panna. 
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Kokkuvõte 
 

  
Võitlused linnuste pärast mängisid Muistses vabadussõjas kõige suuremat rolli. Selle 

aja linnused polnud ainult kaitserajatised, vaid ka võimukeskused. Linnuse alistamine 

tähendas teatud piirkonna või isegi terve kihelkonna alistamist. Millest tuleneb linnuste 

piiramise suur ülekaal võrreldes välilahingutega. Peamisteks linnuse piirajateks olid 

sakslased, kes kasutasid siinsete alade vallutamisel tolle aja sõjatehnika tipp saavutusi � 

ambe ja heitemasinaid. Linnuse kaitsjateks olid kohalikud rahvad, kes üpriski kiiresti õppisid 

tundma uusi relvi ja sõjapidamisviise, mis tegi siinsete linnuste vallutamise orduväele väga 

keeruliseks. 

Linnuste piiramisel kasutati mitmeid strateegiaid. Alguses piirati linnus ümber. 

Seejärel hakati piiramistehnikat üles seadma. Alati oli ka võimalus, et kui piiratavad näevad, 

mis relvi nende vastu ülesseatakse, siis annavad nad juba hirmust alla. Linnuse 

efektiivsemaks ründamiseks kasutasid ristisõdijad ja eestlased piiramistorni. Piiramistorni 

linnusele lähemale viimiseks täideti kraavid palkidega või kaevati valli. Linnuse valli 

kaevamiseks kasutasid sakslased �siga�, mis oli palkidest valmistatud katusealune. Kants 

kaitserajatiste lammutamiseks kasutati kahesuguseid riistu: �siile� ja raudkonkse. Neid 

kasutati linnuse palkide laiali tõmbamiseks, kuid nende piiramisrelvade välimus pole kahjuks 

teada. Talvel linnusesse tungimisel kasutasid ristisõdijad redeleid ja köisi, kuna vall oli libe. 

Linnuse alistamisel üritati ka selle kaitsekonstruktsioon süüdata, tuues puu virnu linnuse 

seina äärde ja pannes neid põlema. Kõige lõpuks, kui piiratavate tegevust oli piisavalt 

pärsitud mindi ründele ja joosti linnusele tormi. Kohalikud rahvad ja ristisõdijad kasutasid 

linnuste piiramisel ja kaitsmisel mitmeid erinevaid relvi. Piiramisel kasutati ka 

psühholoogilisi meetodeid: piirati nii kaua kuni toit ja söök otsa said. Kõige enam kasutati 

linnuste piiramisel ambe, mida kasutasid ristisõdijatega kaasas olnud ammukütid. 

Sõjalõpufaasis olid eestlased täielikult omandanud ambude käsitlemise ning kasutasid neid 

edukalt linnuste kaitsel. Venelased kasutasid linnuste piiramisel ja kaitsel vibusid. Linnuses 

olijaid kiusati mitmete laske- ja heiterelvadega: vibud, odad, ammud ja kiviheitemasinad. 

Kõige rohkem kasutati piiramistel ambe. Muistse vabadussõja lõppuosas kasutati järjest 

rohkem ka heitemasinaid, kuna kohalikud olid linnuseid tugevdanud ning võitlesid samade 

relvadega nende vastu. Eestlased, leedulased liivlased ja lätlased kasutasid ründel peamiselt 
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odasid. Kroonika andmetele tuginedes kasutasid ainult ristisõdijad linnuste piiramistel ambe. 

Linnuste piiramisel kasutati ka mõõku, kui joosti linnusele tormi või oldi linnusesse 

sissetungitud. 

Linnuse kaitsjad võitlesid piirajate vastu väljasööstuga, millega loodeti vaenlane 

eemale peletada. Muistse vabadussõja lõpus ehitasid eestlased linnuse kaitseks heitemasinaid 

ristisõdijate masinate vastu. Takistades ristisõdijatel suurel määral linnuste piiramist. 

Ristisõdijad ja ka eestlased kasutasid efektiivselt ambe oma linnuste kaitsmisel. Linnuses 

olijad pidi piiramisel võitlema ka piiramistornidega. Neid üritati süüdata põlevate ratastega, 

millele oma korda visati veel tule suurendamiseks oksi peale. Kustutati põlema süüdatud 

linnuse kaitsekonstruktsioone ja parandati piirajate poolt laiali tõmmatud palke. Venelastest 

piirajatest oli ka võimalik vabaks osta, sakslastest aga mitte. 

Muistse vabadusvõitluse käigus kasutati Eestis ja üldse Baltimaades teadaolevalt 

esimest korda heitemasinaid ja vibupüsse. Kaasaegse tehnika ülevõtmine kohalike rahvaste 

poolt näitab ka nende kiiret arengut sõjanduses. 

Muistse vabadusvõitluse käigus võtsid eestlased vallutajatelt üle mitmed tõhusad 

relvad. Sellest jäi aga väheseks, sest eestlaste inimressurss ei olnud lõputu, vallutajate selja 

taga seisis aga kogu katoliiklik Euroopa. 
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Tabel 1. Henriku kroonikas mainitud piiramised. 
Aasta  Linnus Piiratavad Piirajad Kestvus piiramistehni

ka 
Kasutatud 
piiramisvõtted 

Piirajate  
relvad 

Kaitsjate  
relvad 

Tulemus Viide 

1202 Holm ristisõdijaid semgalid      �          �         �       �      � ei 

vallutatud 

HCL 

VI, 5  

1203 Üksküla liivlasi venelased      �           �         �       � liivlastel 
puudusid 
relvad 

anti raha HCL 

VII, 4 

1206 Holm liivlasi Ristisõdijad 

ja Riia 

liivlased 

       � heitemasin, 
viskavad tuld 
ja kive 

Linnus pandi 
põlema, 
väljasööst 

ammud odad, 
kivid 

anti alla, 

palju 

hukkunuid 

HCL X, 

9 

1206  Turaida  liivlasi liivlased, 

riialased ja 

semgalid 

       �              � tormijooks         �         � vallutati HCL X, 

10 

1206 Darbel liivlasi liivlased, 

riialased ja 

semgalid 

kogu 
päev 

             �            �          �          � ei 

vallutatud 

HCL X, 

10 

1206 Holm  sakslased 

ja liivlased 

venelased 

ja 

turaidalased 

hulga 
päevi 

heitemasin püüdsid 
kindlustust 
süüdata 
puudega, 
piiravad ümber 

vibud ammud ei 

vallutatud 

HCL X, 

12 

1207 Seeli liivlasi sakslased, 

liivlased ja 

lätlased 

       �              � süüdati puudega 
linnus, piiravad 
ümber 

ammud         � anti alla HCL 

XI, 6 

1208 Bevern lätlased eestlased kogu 
päev 

             � väljasööst   ei 

vallutatud 

HCL 

XII, 6 

1210 Otepää eestlasi venelased 8 päeva              �           �          �        � anti raha HCL 

XIV, 5 

1210 Koknese sakslased 

ja lätlased 

leedulased               � väljasööst          � ammud 
ja odad 

ei 

vallutatud 

HCL 

XIV, 5 

1210 Riia riialased ja 

sakslased 

kuralased  heitemasin 
(linnuses) 

väljasööst, 
piiravad ümber 

         � ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XIV, 5 

1210 Otepää eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

     �          �           �      �         � anti alla HCL 

XIV, 6 

1210 Võnnu sakslased 

ja liivlased 

eestlased 3 päeva piiramistorn piiravad ümber, 
kiusasid suitsu 
ja tulega 

odad ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XIV, 8 

1211 Viljandi eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

6 päeva piiramistorn 
ja heitemasin 

väljasööst, 
süütavad 
linnuse, 
täidavad kraave, 
tormijooks 

ammud 
ja odad 

kivid ja 
puud 

anti alla HCL 

XIV, 11 

1211 Turaida liivlased ja 

sakslased 

eestlased       �            � piiravad ümber, 
väljasööst, 
kaevavad valli, 
tehti puuvirnu 

     � ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XV, 3 

1211 Bevern lätlasi eestlased kogu 
päev 

          � teevad tule       �            � ei 

vallutatud 

HCL 

XV, 7 

1212 Varbola eestlasi venelased mõni 
päev 

           �              �       �            � anti raha HCL 

XV, 8 
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1212 Sigulda ristisõdijaid liivlased mõni 
päev 

            � väljasööst       �            � ei 

vallutatud 

HCL 

XVI, 3 

1212 Sattesele liivlasi sakslased, 

riialased ja 

liivlased 

hulga 
päevi 

Piiramistorn, 
heitemasin 

väljasööst, 
kaevavad valli 

ammud           � vallutati HCL 

XVI, 4 

1215 Leole eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

     �             �� väljasööst, 
süütavad valli 

ammud            � anti alla HCL 

XVIII, 

7 

1215-

1216 

Soontagana eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

9 päeva piiramistorn piiravad sisse ammud 
ja odad 

           � anti alla HCL 

XIX, 8 

 1217 Otepää Sakslased 

ja eestlased 

eestlased ja 

venelased 

17 
päeva 

             � piiravad ümber, 
tormijooks 

vibud vibud, 
ammud 

rahu 

läbirääkimi-

sed 

HCL 

XX, 7 

1218 Võnnu ristisõdijaid venelased kogu 
päev 

             � väljasööst, 
piirati ümber 

vibud ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XXII, 5 

1219 Me�otne ristisõdijaid semgalid kogu 
päev 

             � üritasid linnust 
süüdata 

       � ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XXIII, 

4 

1219-

1220 

Me�otne semgaleid sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

hulga 
päevi 

heitemasin, 
piiramistorn, 
�siil� 

piiravad ümber, 
panevad linnuse 
põlema, 
kaevavad valli, 
täidavad kraave, 
tormijooks 

ammud 
ja odad 

          � anti alla HCL 

XXIII, 

8 

1220 Lihula rootslasi eestlased       �             � Piiravad ümber, 
väljasööst, 
linnus pandi 
põlema 

mõõgad           � vallutati HCL 

XXIV, 

3 

1221 Tallinn  taanlasi eestlased 14 

päeva 

            � üritavad linnust 
süüdata, 
piiravad ümber, 
väljasööst 

       �            � ei 

vallutatud 

HCL 

XXIV, 

7 

1221 Võnnu ristisõdijaid venelased       �              � Väljasööst, 
põletavad 
kaitseks linnuse 
ees oleva asula 

       �            � ei 

vallutatud 

HCL 

XXV, 3 

1222 Saaremaa 

kivilinnus 

taanlasi eestlased 5 päeva 17 paterelli Piiravad ümber        � ammud vallutati HCL 

XXVI, 

3 

1223 Tallinn taanlasi ja 

sakslased 

eestlased pika 

aega 

            � väljasööst        �           � ei 

vallutatud 

HCL 

XXVI, 

11 

1223 Lõhavere eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

3 päeva             �             �       �           � ei 

vallutatud 

HCL 

XXVI, 

13 

1223 Viljandi eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

15 

päeva 

heitemasinad 
(sees ja 
väljas), 
piiramistorn 

linnus süüdati, 
kaevavad valli 

ammud ammud anti alla HCL 

XXVII, 

2 

1223 Tallinn taanlasi eestlased ja 

venelased 

4 

nädalat 

            � Püüdsid 
vallutada 
sakslaste kunsti 
järgi 

       � ammud ei 

vallutatud 

HCL 

XXVII, 

3
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3 

1223-

1224 

Lohu eestlasi sakslased, 

lätlased, 

liivlased ja 

taanlased 

2 

nädalat 

heitemasinad
, piiramistorn 

piiravad ümber, 
kaevavad valli 

ammud       � vallutati HCL 

XXVII, 

6  

1224 Tartu eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

      � heitmasinad 
(sees ja 
väljas), 
pilluvad 
tulist rauda 
ja tulepotte, 
piiramistorn, 
�siga� ja 
�siil� 

piiravad ümber, 
kaevavad vall, 
süütavad 
linnuse, 
jooksevad tormi 

ammud, 
odad, 
mõõgad 

ammud, 
vibud 

vallutati HCL 

XXVIII, 

5 

1227 Muhu eestlasi sakslased, 

lätlased ja 

liivlased 

      � heitemasinad 
(sees ja 
väljas), 
�siga�, 
piiramistorn, 
raudkonks 

väljasööst, 
jooksevad 
tormi, kaevavad 
valli 

ammud, 
odad, 
mõõgad 

ammud, 
odad 

vallutati HCL 

XXX, 4  

1227 Valjala eestlasi sakslased, 

eestlased, 

lätlased ja 

liivlased 

     � heitemasin, 
piiramistorn 

             �       � ammud anti alla HCL 

XXX, 5 
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Joonis 1. Keava linnus (Marge Konsa. Arheoloogiliste välitööde metoodika ja praktika 

konspekt) 
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Joonis 2. Muhu linnuse piiramine. Foto/Illustratsioon: Ott Kangilaski.   
(http://www.hot.ee/arheoloogmust/muhu_linnus_03.jpg 27.05.7) 
 

 
Joonis 3. (www.hot.ee/arheoloogmust/muhu_linnuse.html 27.05.07) 
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The defence and besiege of hill forts in the beginning of 13th century 

 

The aim of this bachelor is to analyze besiege and defence of the hill forts during the 

so called freedom-fighting (1208-1227). Hill forts at that time where not only the 

constructions of defence but also political-settlement centres and that is why the main battles 

were fought around them. The besiege and defence of hill forts needs more attention due to 

the fact that the subject has had very little direct research. There have been archaeological 

excavations but the result publicity has mainly fallen to the element of edifice, protective 

constructions and so forth. Estonian archaeologists have also written some summarising 

reviews about Later Iron Age weaponry and war tactics but the siege and fortification of the 

hill forts have gotten minimum overviews. The main source of information for the work is 

the priest Henric�s �The Chronicle of Henric of Livonia�, in which the hill forts and their 

history during that time is recorded in detail. 

Different subject fields are under research in this bachelor work such as: which 

weaponry, tactics and war measures were used by the defenders and the attackers. Also how 

long it took to hold besiege and under what conditions were the defenders forced to 

surrender. 

I analyzed separately all the different besieging and defensive elements, compared 

them with one another and tried to find similarities and divergences. 

Also there is a statistic which shows how frequently some weaponry and tactics are 

mentioned by Henric. The besiege summary presented in Henric chronicles is found at the 

end (table 1). The conquering of the forts was the main objective of the crusaders as the local 

people went there for shelter. Different tactics were used to bring down the fort. At first it 

was surrounded, after that began the construction of besiege equipment. There was always a 

possibility that when the defenders saw the siege equipment they gave up in fear. More 

effective approach were the besiege towers that the crusaders and Estonians used. Throwing 

burning wheels at the towers was used as an effective counter measure for forcing back such 

attacks. To get the towers close a path was made on the embankment that fortified the hill 

fort. For digging the way Germans used �pigs�, a wooden roof built of strong wood to give 

shelter for the diggers. To bring down the defensive towers two kinds of devices were used: 
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�hedgehogs� and iron hooks. The appearance of these weapons is unfortunately still 

undiscovered but it�s known that they were used to tear down the logs of the forts. 

In winter crusaders used ropes and ladders to reach the walls as the embankment was 

slippery. Another technique was to gather wood from around the area and build a pile which 

was then lit in hope of burning down the wooden construction of the fort. The defenders tried 

to spoil the formation of the pile so that it wouldn�t be built as high as needed to set the fort 

on fire and also tried to ignite it earlier. 

The final stage after the morale of the defenders and the defensive structure had been 

severely damaged the running for the fort begun. Every man at arms ran towards the fort to 

bring it down with his weapon. 

Local people and the crusaders used many different weapons during the besiege and 

the defence. Psychological and other means were also used: the fort was surrounded as long 

as the food and water depleted. Most effective weapons were the crossbows which were used 

by the crossbow archers in the crusader ranks. Soon Estonians learned to manipulate the 

crossbows and successfully used them to defend their forts. At that time Russians still used 

bows. 

             The defence was picked off by many range weapons: bows, spears, crossbows and 

trebuchets. But the most commonly used weapons were crossbows. At the end of the Late 

Iron Age more and more trebuchets were used as the locals had even more fortified their 

keeps and were fighting with the same weapons and they were successful in damaging the 

enemy ranks. Estonians, Lithuanians and Latvians used mainly spears. Swords were also 

used when the assault began or when the attackers had already entered the fort. 

Defence also used counter measures such as storming out from the fort in hope of 

making the enemy flee. Sometimes money was offered to stop the besiege. 

For the first time trebuchets and crossbows were used in that period. Modern besiege 

technology was successfully taken over by the locals which shows their fast progress in 

warfare. 

Weapons which had been overtaken from the attackers at the freedom-fighting period 

were effective. But it was not enough because the human resource wasn�t endless and the 

conquerors were supported by the whole Catholic Europe. 

 


