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SISSEJUHATUS 

 

Eesti muinaslinnuste puhul on tegu ajalooliste mälestusmärkidega, mis juba üle saja 

aasta on pakkunud kõneainet nii teadlastele, poliitilisele võimuladvikule, 

kultuuriedendajatele, aga kahtlemata ka tavalistele inimestele. Eksisteerides 

silmatorkavalt nähtaval füüsilisel kujul ning olles esindatud suulises ja ka kirjalikus 

pärimuses, kannavad nad endas hindamatut väärtust ja informatsiooni oma aja elanike, 

ühiskonna ja erinevate minevikusündmuste kohta. Tänapäevasel uurijal tuleb lihtsalt 

osata kannatlikult ning tähelepanelikult kuulata, mis nendel ajaloo taasloojatel öelda on. 

Kui minevikuhuviline piisavalt taibukaks ja hoolikaks vestluspartneriks osutub, võib 

selline kahekõne kujuneda äärmiselt produktiivseks mõlemale poolele: üks osapool saab 

kogu maa ja rahva poolt väärika tunnustuse osaliseks, mille ta nende aastasadade 

jooksul kahtlemata ära teeninud on; teine aga leiab hulgaliselt uut ja eriilmelist teavet, 

mis eelnevatel küsijatel tallele pole pandud. 

On ainult elementaarne, et muistsed linnamäed on erinevatel aegadel erineva võimu all 

olles ning erinevates kontekstides pakkunud hulgaliselt huvi siinsetele arheoloogidele. 

Olgu kas või tegu rohtukasvanud või tähelepanematule silmale märkamatuks jääva 

kantsiga, on nad siiski ehe pärand meie esiisade elust ja olust ning püsinud vankumata 

kõik need sajandid. Muinaslinnuseid välja jättes ei saaks me oma (teaduslikele) 

küsimustele reaalsusele vastavaid vastuseid. Suuremal või vähemal määral on neid 

uuritud alates Abja kooliõpetaja Jaan Jungi ajast. Tähele on neid pandud varemgi: 

vanim teadaolev muistse linnuse plaan, mille valmistas ja avaldas oma atlases Ludwig 

A. Mellin Varbola maalinnast, pärineb aastast 1798 (EAA f. 854, n. 4, s. 470; Regio 

järeltrükk 1991). Võib julgelt väita, et selline teadustöö pole kaugeltki läbi, vaid jätkub 

veel pikkadeks perioodideks, sest tihtipeale pakuvad arheoloogilised kaevamised 

lõppkokkuvõttes rohkem uusi küsimusi kui vastuseid. Tuleb ka meeldivalt tõdeda, et 

uurimiste iseloom ning maht on ajas muutunud (siinkohal on tegu kahtlemata positiivse 

muutusega), mistõttu teame täna Eesti muinaslinnustest märksa rohkem kui näiteks 80 

aastat tagasi. 

Käesolev bakalaureusetöö käsitleb historiograafilises võtmes Eesti muinaslinnuste 

uurimislugu 1920.–1930. aastatel. Valituks osutus eelnimetatud periood, sest just siis 
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hakkas esmakordselt rahvusmeelne ja –keelne uurijaskond laiemalt sellega tegelema. 

Kuigi juba sel ajal mõisteti muistsete linnamägede tähtsust ajaloo tundmaõppimisel, ei 

jätkunud esialgu ühel või teisel põhjusel siiski piisavalt ressursse ega vahendeid nende 

arheoloogiliseks uurimiseks. Küll aga paranesid olud noore Eesti Vabariigi kasvades, 

mille üheks tulemuseks oli suurejooneline ja –mahuline linnamägede uurimine 1930. 

aastate teisel poolel. Siis asetleidnud kaevamised pakkusid hulgaliselt uut teavet, mida 

propagandistlikel põhjustel üritas ära kasutada ka rahvusmeelne võimuladvik. Sellises 

protsessis võib näha teatud ajaloo (aga ka arheoloogia) ning poliitika ühtesulandumist, 

mis siinkirjutaja jaoks tundub vägagi põnev ning üldiselt vähekäsitletud teema, mida 

uurida. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, nii palju kui arhiivimaterjalide abil 

võimalik, 1920.–1930. aastate linnusteuurimiste telgitaguseid. Nagu öeldud, tehti sel 

perioodil ära mahukas töö linnamägede uurimisel ning koguti suurel hulgal infot, mis ka 

tulevikus osutus vägagi heaks ning usaldusväärseks. Käesoleva uurimuse raames tahan 

süveneda detailidesse ja otsida vastuseid küsimustele: Kuidas sai linnustekaevamine 

esmalt 1920. aastatel üldse alguse ning mil moel see arenema hakkas? Kes olid 

muinaslinnuste uurimise algatajad ja miks? Kes olid sel (ja tulevasel) perioodil 

siinsetele arheoloogidele abiks ning kuidas? Milline oli huvi ja teema kajastamine 

mittespetsialistide, st asjahuviliste poolt? Kui suurt rolli mängis valitsev 

rahvusromantiline mõttelaad? Kes rahastas ja mil moel koguti vajalikud rahasummad 

kaevamistööde jaoks? Millist osa mängis linnuste uurimisel Eesti Kaitsevägi eesotsas 

kindral Johan Laidoneriga? Bakalaureusetöö kohta materjali kogudes kohtasin küll palju 

antud teemat puudutavaid kirjutisi (Laid 1923, Moora 1939, Tõnisson 1966, Lõugas ja 

Selirand 1989, Tõnisson 2008 jne), ent mind huvitavatele küsimustele vastuseid ma 

nendest töödest üldiselt paraku ei leidnud. Erandina võib siiski välja tuua Lembit 

Jaanitsa historiograafilised tööd (Jaanits 1991, 1995), mis olid tollaste arheoloogide 

jäljeradadel head teejuhid. Arheoloogia uurimislooga on viimastel aastatel tegeldud 

veelgi, seda küll väga üldistes mastaapides. Töös olen kasutada saanud nii kogumikku 

„Archaeological Research in Estonia 1865–2003“ (2006) kui ka arheoloogia õpetamise 

90. aastapäevale pühendatud albumit „Arheoloogia lugu Tartu Ülikoolis 1920–2010“ 

(Lang jt 2010). 
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Käesoleva teema uurimisele on võimalik läheneda ideedeajaloo võtmes. Nimelt saaks 

sellist ainestikku käsitleda, lähtudes ajastu valitsevatest ideoloogilistest oludest ning 

uurida, kust ja millal täpsemalt sai alguse ning levis rahvusromantiline mõtteviis, mis 

tegelikkuses oli määrav ka riigi siseasjade ja poliitika korraldamisel. Kuigi taoline 

lähenemine oleks vägagi põnev (ning siinkirjutaja arvates Eestis varasemalt teostamata), 

väljuks ta suure tõenäosusega bakalaureusetöö raamidest, sest sellist teemat uurides 

tuleks tähele panna juba laiemat tausta (nii ajalises kui ruumilises mõttes). Seetõttu olen 

siinses töös niivõrd ambitsioonikast plaanist loobunud ja lähenen muinaslinnuste 

uurimisloole arhiiviallikate kaudu, millest suurem osa pole siiani arheoloogide töödesse 

jõudnud. Käesolev uurimistöö on arhivaali- ning dokumendikeskne, mis tähendab, et 

kogu esitatud info on kontrollitav. 

Kuna töö üheks eesmärgiks on Eesti muinaslinnuste uurimisloo kohta leida ja esile tuua 

uusi ning seni kasutamata allikaid, on käesolevas uurimuses allikmaterjalina kasutatud 

peamiselt arhiiviallikad, ajaleheartikleid ja publitseeritud teoseid. Seetõttu on meetodina 

kasutatud otsinguid arhiivi andmebaasides, näiteks arhiivisüsteemis AIS
1
 ning 

erinevates arhiivides ja muuseumides. Nendest leitud dokumendid on läbi töötatud ja 

omavahel võrreldud. Kasutatud on atributeerivat meetodit: töös on püütud tuvastada 

kirjade autoreid, adressaate, kirjutamise põhjust või aega. Sama on tulnud teha fotode, 

plaanide ning muude allikatega. Lisaks on andmeid hangitud ja avastatud allikatele 

seoseid üritatud leida vesteldes erinevate institutsioonide töötajatega, uurijatega ja 

ametnikega: sel moel on töösse panustanud Marika Reintam Eesti Sõjamuuseumist, kes 

teadis siinkirjutajale rääkida kindral Johan Laidoneri ajaloohuvist ning Ülo Puustak 

Eesti Muinsuskaitseametist, kes selgitas, kuidas 1980. aastatel sattus 

Muinsuskaitseameti hoone (Tallinn, Uus tänav 18) koridoriseinale Johan Laidoneri 

endisest kodust leitud pronkstahvel „Eesti linnused“. 

Viitamise osas on kasutatud arhiivinduses ja ajalooteaduses tavapärast viitamist 

arhivaali numbrile, millele on parema jälgitavuse tarvis lisatud ka kuupäev, juhul kui 

see on võimalikuks osutunud. Erand on tehtud kaevamisaruannete osas, kuna 

arheoloogidel on tavaks neile viidata arheoloogi nime ja aasta kaudu sarnaselt muude 

                                                             
1
 http://ais.ra.ee/ 
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publikatsioonidega; siis olen need selliselt ka eraldi säilikute kaupa kasutatud allikate all 

koos arhiiviviitega välja toonud. 

Keskseteks allikateks kujunesid Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiivis 

säilitatav Arheoloogia Kabineti kirjavahetus ja muud asjaajamisdokumendid (AI f. 8). 

Arheoloogid on antud allikat küllaltki vähe kasutanud, ent minu töö jaoks on tegu 

vägagi huvipakkuva informatsiooniga. Tegemist on mahuka materjaliga, mille 

kasutamist on senini raskendanud ka asjaolu, et see on vaid osaliselt korrastatud ja 

arhiveeritud. Mind huvitava perioodi (aastate 1920–1940) kohta on olemas kolm kausta 

kirjavahetust
2
, mis sisaldavad sissetulevate kirjade puhul peamiselt originaalkirju (sh 

ringkirju), asjaajamist puudutavaid teateid jms; väljaminevate kirjade osas on üldiselt 

ärakirju ja mustandeid. Kirjad ja muud dokumendid on kaustadesse korrastatud töö 

käigus Arheoloogia Kabinetis ja seetõttu kajastavad need ühtlasi ka kabineti asjaajamise 

korda ning sisaldavad töös igapäevaselt vajaminevaid dokumente. 

Lisaks on kasutatud sama arhiivi topograafilises arhiivis (AI f. 1) säilitatavaid 

kaevamisaruandeid ja linnuste plaane, mida hoitakse kaevamisplaanide kogus (AI f. 4). 

Samuti on kasutatud fotokogu (AI fk), eriti huvipakkuvad on linnustest tehtud õhufotod. 

Olulised allikad on veel Eesti Riigiarhiivis säilitatavad arhivaalid Eesti Rahvuslaste 

Klubide kohta, mis pakuvad informatsiooni selle organisatsiooni põhikirjast, olemusest, 

tegevusest ning põhikogu istungitest; samuti on uuritud ka Haridusministeeriumi ning 

presidendiga seonduvat kirjavahetust, mis sobiks käesolevasse teemasse. 

Bakalaureusetöö jaguneb kolmeks suuremaks peatükiks ning paljuski on üritatud 

joonduda kronoloogilisest lähenemisviisist. Esimeses tuleb juttu üldistest arheoloogia 

suundadest 1920.–1930. aastatel: kes olid peamised mineviku-uurijad, millised olid 

nende tegevusvaldkonnad, milliseid küsimusi ja eesmärke seati tulevikuks jpm. Taoline 

                                                             
2
 AI f. 8, n. 1, s. 1 Arheoloogia kabineti kirjavahetus, sissetulevad kirjad, piirdaatumid 

24.11.1921–19.12.1925 

AI f. 8, n. 1, s. 2 Arheoloogia kabineti kirjavahetus, väljaminevad kirjad, piirdaatumid 

1.11.1922–9.09.1936 

AI f. 8, n. 1, s. 3 Arheoloogia kabineti kirjavahetus, väljaminevad kirjad, piirdaatumid 

9.12.1926–31.01.1941 
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laiemat tausta kirjeldav osa on ülimalt oluline mõistmaks konteksti, kust ja kuidas 

linnamägede teaduslik tundmaõppimine arenema hakkas. Teises peatükis on 

muinaslinnuste uurimine juba selgelt esiplaanil, juttu tuleb nende kaevamistest ning 

probleemidest, millega 1920. aastatel rinda pisteti. Erilise vaatluse all on ka esimesed 

linnusteuurijad Harri Moora ja Eerik Laid ning nende panus, lisaks käsitletakse 

arheoloogide koostööd Eesti Kaitseväega. Kolmas osa pöörab tähelepanu linnamägede 

kaevamisloole 1930. aastatel. Kuna siis saadi rahalist toetust erinevatelt riiklikelt 

instantsidelt, toimus ka suuremahuline kaevamine, mis tegelikkuses oli mõeldud 

teenima valitsevat rahvusmeelset ideoloogiat. On aga oluline mõista, et Tartu Ülikooli 

Arheoloogia Kabinet sai suurt abi väljastpoolt, ilma milleta poleks sellises mastaabis 

aset leidnud arheoloogilised kaevamised linnamägedel üldse kõne alla tulnudki. 

Lõpetuseks sooviks siinkirjutaja tänada oma juhendajat Mirja Otsa tema väsimatu abi 

eest, Marika Reintami Eesti Sõjamuuseumist huvitavate tähelepanekute ning ideede eest 

ja Ülo Puustakut Eesti Muinsuskaitseametist põneva jutuajamise eest. 
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1. Eesti arheoloogia suunad 1920.–1930. aastatel 

1.1 Baltisaksa pärand 

 

Sarnaselt mitmete teiste maade ja rahvastega, on ka Eestis just 18. sajandi viimane 

veerand see aeg, mil võib märgata kohaliku baltisaksa haritlaskonna ja eliidi huvi kasvu 

muististe vastu. Esialgu tähendas see huvi siiski kõigest mõningate asjaarmastajate 

kogumistegevust, vanemate esemete, dokumentide ja piltide korjamist ning säilitamist 

(Jaanits jt 1982: 9). Alates 1830. aastatest kujunesid tähtsateks muististe kogumis- ja 

uurimiskeskusteks seltsid: 1838 loodud Õpetatud Eesti Selts ning neli aastat hiljem 

asutatud Eestimaa Kirjanduse Ühing (Ibid:, 9). Ajaloolane Tiit Rosenberg on seisukohal 

(Rosenberg 1995: 8), et kuna ÕES-i tegevuse esimestel aastakümnetel oli baltisaksa 

ajalooteadus ise alles veel lapsekingades, siis olid ka sel perioodil peetud ettekanded ja 

avaldatud tööd pigem asjaarmastajalikud ning võivad tänapäeva uurijatele pakkuda 

tõenäoliselt vaid historiograafilist huvi. 

Arheoloogia arendamisel ja sellealase uurimistöö edendamisel on tähtsaks daatumiks 

1865. aasta, mil geoloogiaprofessor Constantin Grewingk avaldas arheoloogilise 

materjali põhjal kirjutatud töö Baltimaade kiviajast. Constantin Grewingkilt leidis 

inspiratsiooni ka Abja kooliõpetaja Jaan Jung (Ibid:, 10). Tema oli esimene, kes pärast 

Lõhavere linnamäe kaevamist (1880) seostas seni üldsusele vähetuntud muinaslinna 

Läti Henriku kroonikas Leole märgitud nimega eestlaste vanema Lembitu linnusega 

(Tõnisson 2008: 32). Kuigi tal puudusid teaduslikuks uurimistööks vajalikud teadmised, 

haridus ja võimalused, tegi Jaan Jung ära suure (ja siinmail esmakordse) töö muististe 

otsimisel ja registreerimisel (Jaanits jt 1982: 12). Lisaks, tutvustades siinsele rahvale 

maailma kui ka kodumaa esiajalugu, pani ta aluse eestikeelsele erialasele 

terminoloogiale (Lang 2006: 5). Jaan Jungi töö oli kui nurgakivi hilisemale muististe 

inventeerimisele ja asustuse ajaloo uurimisele ning mängis olulist rolli ka muististe 

kaitse kehtestamisel Eesti Vabariigi ajal (Jaanits jt 1982: 12). 

Ilmasõja käigus lõpetasid aga oma tegevuse kõik baltisaksa seltsid, mistõttu katkes ka 

nende töö arheoloogia alal. Pärast sõda jätkasid vaid Õpetatud Eesti Selts Tartus, 

Eestimaa Kirjanduse Ühing Tallinnas ja Muinasuurijate Selts Pärnus. (Ibid:, 13) 
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1.2 Skandinaavia professorid 

 

Esmakordselt oma ajaloos eestikeelne ja -meelne Tartu Ülikool avati pärast Ilma- ja 

Vabadussõda 1919. aastal. Aasta hiljem loodi selle juurde ka Eesti ja Põhjamaade 

Arheoloogia Õppetool. Siinmail elukutselisi arheolooge aga ei leidunud, mistõttu tuli 

professori otsimiseks suunata tähelepanu välismaale. Kuna venelaste ja sakslastega oldi 

äsja verd valatud, otsustati täita arheoloogia õppetool Soome teaduri Aarne Michaël 

Tallgreniga (Lang 2006: 6). 

Aarne Michaël Tallgren oli juba enne Tartusse tulekut omandanud suure 

kogemustepagasi ning saanud kõrgetasemelise ettevalmistuse vene, Lääne-Euroopa ja 

Põhjamaade arheoloogia alal. Tal ei tekkinud probleeme lühikese ajaga Eestisse sisse 

elada ja suure innuga oma töösse rakenduda (Trummal 1995: 82). Kiirelt õppis Aarne 

Michaël Tallgren tundma juba olemasolevat arheoloogilist materjali: esemeid, 

kinnismuistised ning kirjalikke andmeid (Jaanits 1995: 10). Kolme aasta jooksul (1920–

1923) pani ta Eestis aluse modernsele teaduslikule uurimistööle arheoloogia alal: Aarne 

Michaël Tallgren rajas ülikooli juurde Arheoloogia Kabineti ja muuseumi, kuhu 

koondati Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti Rahva Muuseumi ja mõnede teiste muuseumite 

arheoloogilised kogud (Jaanits jt 1982: 13). Niimoodi kujunes ülikooli juurde 

esmakordselt Eestis keskne arheoloogiaalane uurimisasutus (Jaanits, Tõnisson 1970: 

209). Arhiivimaterjalid kujundati Soomest eeskuju võttes kihelkondade järgi, lisaks 

pandi alus arheoloogia raamatukogule ja fotoarhiivile (Lang jt 2010: 13). 

Ühiskondlik taust, milles toimus arheoloogilise uurimistöö edendamine ja arendamine, 

oli oluliselt erinev 19. sajandi II poole kontekstist, mil domineerisid baltisaksa mõjud. 

Kuigi siinne maa ja rahvas oli esmakordselt pärast 700 aastat iseseisvunud sakslaste ja 

venelaste poliitilise kontrolli alt, ootasid Eesti kultuur, haridus ja rahva mälu alles 

vabanemist sajanditepikkusest baltisaksa ülemvõimust (Lang 2006: 7). See kõik 

tähendas, et eesseisev muististe registreerimine ning nende detailne, kaasaegne uurimine 

oli sisuliselt tähtsaim ja vastutusrikkaim ülesanne verivärskele eesti arheoloogiale: 

sellest pidi saama esiaja teadusliku uurimise vundament, mille eesmärgiks oli muististe 

kaitse tulevastele põlvedele (Ibid: 7). 
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Üliõpilaste kaasabil alustas Aarne Michaël Tallgren siinsete kinnismuististe 

arvelevõtmist ja kirjeldamist, kusjuures kasutati ära juba Jaan Jungi poolt kogutud 

materjal. Lisaks koos kalmete ja teiste kinnismuististega saadi esmane ülevaade Eesti 

muinaslinnadest 1920. aastate algul (Tõnisson 2008: 33). Sellise põhjaliku tööga rajati 

kindel andmebaas arheoloogiliseks uurimistööks, mida pidevalt kontrollitakse ja 

kasutatakse tänapäevani (Lang 2006: 7). Aarne Michaël Tallgreni eestvedamisel 

kehtestati Eestis 1925. aastal muististe kaitse seadus, et tagada nende säilimine ja kaitse 

ka riiklikult (Jaanits jt 1982: 13). 

Toimunud välitööde, loengute ning seminaride käigus kujunes kiirelt Aarne Michaël 

Tallgreni kõrvale teatud seltskond üliõpilasi, kes paistsid silma suure potentsiaali ja 

töövõimega ning kes olid suutelised spetsialiseeruma arheoloogiale – professori 

esimene abiline Harri Moora, varem Peterburi Ülikoolis klassikalist filoloogiat ja 

arheoloogiat õppinud Marta Schmiedehelm, 1922. aastal ülikooli astunud Eerik Laid ja 

Richard Indreko, lisaks veel ka Ferdinand Leinbock (Linnus) ja Aliise Karu (Moora), 

kes aga hiljem otsustasid etnograafia kasuks (Jaanits 1995: 14). Nagu mõned Aarne 

Michaël Tallgreni õpilased (näiteks Harri Moora, Elsbet Parek) hiljem kirjutanud on, oli 

tegu võluva isiksusega, aga samas väga nõudliku professoriga nii enese kui teiste 

suhtes: keelebarjääre ei tohtinud olla, olemasolevat materjali tuli hästi tunda, muististe 

kirjeldus pidi olema detailne ning seda tuli võrrelda naaberrahvaste materjalidega. 

(Trummal 1995: 82) 

20. sajandi esimestel aastakümnetel oli kogu Euroopa (teoreetilises) arheoloogias üheks 

aktuaalsemaks teemaks kultuuriajalooline käsitlusviis, mille eesmärgiks oli kaasaja 

rahvaste pärinemis- ja kujunemisloo väljaselgitamine. Ka Eestis oldi varem juba selle 

temaatikaga tegeletud, kuid mitte teaduslikult ega põhjendatult, mistõttu oligi Aarne 

Michaël Tallgren esimene, kes arheoloogilist materjali uurides üritas teha etnilisi 

järeldusi erinevate kultuuride kohta (näiteks välja selgitada Kunda ja Võisiku kultuuride 

päritolu) (Lang 2006: 7). Kuna soomlane tundis eeskujulikult Ida- ja Põhja-Euroopa 

arheoloogilist ainestikku, suutis ta käsitleda ka Eesti materjali rahvusvahelisel taustal 

(Jaanits, Tõnisson 1970: 209). 

Vilma Trummal on oma artiklis (Trummal 1975: 197) Aarne Michaël Tallgreni 

ülesanded ja peamised eesmärgid kokku võtnud nelja punktiga: (1) Rajada võimalikult 
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mitmekesine allikatebaas uurimistööks Eestis; (2) äratada rahva seas lugupidamist 

kodumaa muinsuse vastu (ta oli ka ise suur populariseerija); (3) leida kõik võimalused 

muinasmälestiste süsteemikindlaks korrastamiseks; (4) valmistada ette iseseisev 

kodumaine uurijaskond. Aarne Michaël Tallgren täitis enda poolt rajatud eesmärgid 

eeskujulikult, pannes aluse muinsusalase töö sihipärasele korrastamisele mitte ainult 

Eestis, vaid kogu Baltikumis (Trummal 1995: 82). Luues Eestis pinna teaduslikule 

arheoloogiaõpetusele ja professionaalsele uurimustööle, lõi ta vastava struktuuri, mis 

püsis kuni Eesti Vabariigi annekteerimiseni, sisuliselt aga kauemgi (Jaanits 1995: 15). 

Aarne Michaël Tallgreni töö Eestis ei kestnud aga kaua: 1921. aastal asutati Helsingi 

Ülikoolis Arheoloogia Õppetool, kuhu ka Aarne Michaël Tallgren esitas oma 

kandidatuuri ning kaks aastat hiljem siirduski ta just sinna (Jaanits 1995: 15). 

Järgnevatel aastatel kutsuti teda aga korduvalt ülikooli poolt tagasi, võtmaks vastu 

arheoloogiaeksameid ning aitamaks korraldada väljakaevamisi (Trummal 1995: 81). 

Oma järglasena siinse arheoloogia arendamisel nägi Aarne Michaël Tallgren Rootsi 

arheoloogiaprofessorit Birger Nermanit, kes töötas Tartu Ülikoolis 1923.–1925. aastani 

(Ibid:, 1995: 84). Ta tundis hästi Põhjamaade (eriti Ojamaa) materjali ning uuris Rootsi 

ja Baltimaade suhteid rauaajal. Aarne Michaël Tallgren pidas Birger Nermanit (kes tuli 

Tartusse Uppsala Ülikooli dotsendi kohalt) küll võõrkeelseks ja võõrmeelseks, kuid 

siiski väga suurte teadmistega professoriks, kes oleks võimeline üliõpilastele tutvustama 

just Skandinaavia (aga ka muu Euroopa) arheoloogiat (Ibid:, 85). 

Kuigi Birger Nerman osales Tartus olles Eesti väliuurimistes küllaltki minimaalselt, oli 

siiski tegu produktiivse teadlasega, kes püüdis koguda võimalikult palju uut materjali 

Baltimaade, siinhulgas ka Eesti viikingiajast. Märkimisväärset huvi pakkusid talle 

Saaremaa viikingiperioodi kalmed ning Kagu-Eesti sama ajastu kääpad (Ibid:, 85). Eriti 

uuris Birger Nerman Rootsi ja Baltimaade vahelisi kultuurisuhteid ning kuigi tema 

töödes ja käsitlustes on tunda normannistlikku kallakut ning läänepoolsete 

kultuurisuhete ülehindamist, suutis ta siiski esitada rohkesti varem vähetuntud materjali 

(Jaanits jt 1982: 13). 
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1.3 Eesti arheoloogia edasised suunad 

 

Pärast Birger Nermani lahkumist 1925. aastal jäi arheoloogilise uurimistöö edasiviimine 

Eesti endi üliõpilaste vastutada. Juhtivaks arheoloogiks sai Harri Moora, tema 

lähimateks abilisteks kujunesid 1920. aastatel Marta Schmiedehelm ja Richard Indreko 

(Jaanits, Tõnisson 1970: 210). Hoiti ka tihedat sidet Aarne Michaël Tallgreniga, kes käis 

endiselt Tartus konsulteerimas ja eksamineerimas (Jaanits 1995: 19). Harri Moora oli 

1920. aastate teisest poolest kuni oma surmani Eesti juhtiv teadlane arheoloogilise 

uurimistöö suunamisel ja arendamisel. Just tema juhtimisel arendati arheoloogia-alane 

töö nüüdisaegse teadusliku tasemeni. (Vassar 1982: 114) 

Harri Moora ajaks oli ligi sajandi jagu kestnud kogumistöö tulemusena arheoloogilist 

materjali küllaltki palju, kuid suure osa sellest moodustasid juhuleiud. Lisaks jagunes 

olemasolev aines eri perioodide vahel väga ebaühtlaselt. Sisuliselt täiesti tähelepanuta 

olid jäetud meie monumentaalseimad muistised – linnused (Jaanits, Tõnisson 1970: 

210). Peamiseks uurimisteemaks 1920. aastatel kujunes rooma rauaaeg – selle ajastu 

üheks põnevamaks pärandiks olid rikkalike hauapanustega tarandkalmed (Lang jt 2010: 

14). Kuna nappis materiaalseid vahendeid ja kutseliste arheoloogide kaader oli samuti 

üsna piiratud, jäid kaevamised neil aegadel Eestis üsnagi tagasihoidlikeks (Jaanits 1995: 

19). Eelkõige arendati selliste ajajärkude uurimist, mille kohta oli juba põhjalikumalt 

teaduslikku materjali kogutud: niimoodi kujunes Harri Moora ja Marta Schmiedehelmi 

peamiseks uurimisprobleemiks vanem rauaaeg, Richard Indreko pühendus aga 

peamiselt mesoliitikumi uurimisele (Jaanits, Tõnisson 1970: 211). 

Harri Moora enda peamiseks uurimisteemaks olid I ja II aastatuhande muistised (Jaanits 

jt 1982: 14). Tema tööpõhimõtetes oli oluliseks punktiks see, et muinasteaduse 

esmaseks ülesandeks oleks just Eesti alade arheoloogilise materjali kokkukogumine ja 

teaduslik läbitöötamine, aga samas oli vaja täiendavat võrdlusmaterjali. Seetõttu oli 

Harri Moora veendunud, et uurimistöö ei saa piirduda ainult oma territooriumiga, vaid 

tööd tuleb alustada ka hõimurahvaste aladega. (Vassar 1982: 116) 

Kuna suur osa Harri Moora uurimistööst oli pühendatud vanemale rauaajale, oli tema 

tähelepanu suunatud Lätile kui kesksemale alale Ida-Baltikumis. Läti sellesse perioodi 

kuuluv materjal oli mitmekesine ning seal ristusid erisuunalised nähtused, võimaldades 
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sisuliselt käsitleda kõigi Ida-Baltimaade, sealhulgas ka Eesti probleemistikku (Jaanits, 

Tõnisson 1970: 213). Esiajaloo uurijana käsitles Harri Moora muistiseid kui olulisi 

ajalooallikaid, mis üheskoos ümbritseva looduskeskkonnaga on kui teejuhiks muistse 

ühiskonna majanduse ja kultuuri uurimisel senisest laiemate üldistuste koostamisel 

(Trummal 2000: 129). 

Just geograafilis-kultuurilise asendi traditsioonidest ja eeldustest lähtumist pidas Harri 

Moora juhtivaks põhimõtteks üle Eesti ala ulatuva töö kavandamisel. Eriti oluliseks 

pidas ta seda just muinasteadusele, mis oma võrdleva meetodi tõttu on „üks 

rahvusvahelisima huvipiirkonnaga teadusala“. Baltimaade andmestik poleks olnud ka 

liiga suur ega käinuks üle jõu uuritavate küsimuste jälgimisel. (Vassar 1982: 116) 

Kui aga võrrelda Harri Moora ja Aarne Michaël Tallgreni hüpoteese, siis tuleb mainida, 

et kuigi Harri Mooral oli oma uurimistes võimalik käsitleda hulga rohkem materjale 

ning tema töö ongi märksa detailsem Aarne Michaël Tallgreni omast, siis tõlgenduste 

olemus on neil küllaltki sarnane. Oli küll hangitud rohkesti juurde materjali, kuid 

teooria ja tõlgendus seisid paigal: mõlemad väidavad, et kiviaja kalmed on rooma 

rauaajaks levinud sisemaale, tänapäevaste põldude juurde; jaht ja kalapüük olid 

asendunud põlluharimisega jpm. (Lang 2006: 8–9) 

Harri Moora oli samuti mitmete tööde autoriks (sealhulgas kirjutas ta artikleid ka 

välismaistesse teadusajakirjadesse), milles on tunda tema jätkuvat huvi eestlaste 

esiajaloo, eeskätt kihelkondade ja maakondade asustusega 13. sajandi algul. 1926. aastal 

ilmus Arheoloogia Kabineti väljaandena uurimus „Eestlaste kultuur muistsel 

iseseisvusajal“, milles Harri Moora kirjeldas muistse ühiskonna materiaalset kultuuri, 

majandust ja looduskeskkonda ning nende ühist mõju rahvastikule (Trummal 2000: 

127). Lisaks arheoloogilisele materjalile kasutas ta hulgaliselt kirjalikke allikaid. Harri 

Moora üritas „Eesti ajaloo“ I köites siduda ka arheoloogilist ainest keeleliste andmetega, 

kuid keeleteaduse ja arheoloogia lahkuminekud just kronoloogia osas ei luba siiski 

andmete kindlamat seostamist ega ühendamist. (Jaanits jt 1982: 14) 

Harri Moora selgitas oma töö põhiprintsiipe ning vajadust täiustada uurimistöö 

meetodeid nii oma seminarides üliõpilastele kui ka rahvusvaheliselt, juhendades 

mitmete teistegi Baltimaade noorte muinasuurijate tööd, kellega tal säilisid tihedad 
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teaduskontaktid. See annab alust rääkida Moora koolkonnast kogu Baltimaade 

arheoloogias. (Trummal 2000: 129) 

Lisaks Harri Moorale tegeles peamiselt rooma rauaaja uurimisega ka Marta 

Schmiedehelm (Lang jt 2010: 14). Tema uurimised leidsid aset eelkõige Virumaal, mis 

oli rikas just tarandkalmete poolest (kusjuures sellised kalmed saidki oma ehitusele 

vastava nimetuse – tarandkalmed – just sel perioodil tehtud tähelepanekutele) (Jaanits, 

Tõnisson 1970: 212). Virumaa kivikalmetel toimunud probleemuuringud olid sisuliselt 

ulatuslikumad kaevamistööd Eesti aladel 1920. aastate II poolel (Jaanits 1995: 19). 

Marta Schmiedehelm vaidles juba oma magistritöös vastu seni üldlevinud seisukohale, 

nagu oleks metallesemete rohkuselt väljapaistvad tarandkalmed siia rännanud germaani 

hõimudele kuulunud (Jaanits, Tõnisson 1970: 212–213). Sarnaselt Harri Moorale 

hõlmasid ka Marta Schmiedehelmi uurimised Läti ja muistse Preisimaa hõimude ala 

arheoloogiat (Jaanits jt 1982: 14). 

Võrreldes metalliaegadega pöörati aga kiviajale märksa vähem tähelepanu. Senised 

uurimused sellest ajajärgust olid piirdunud eelkõige mõne asulakoha kindlakstegemise 

ja üksikute proovikaevamistega (kuigi sel moel oli Põhja-Eestist leitud esimene enam-

vähem hästi säilinud kammkeraamiline savinõu) (Moora 1930: 40). Kiviaja teaduslik 

uurimine edenes alles 1930. aastatel ja seda eelkõige tänu Richard Indreko tehtud tööle 

(Lang jt 2010: 14). 

Richard Indreko juhatatud ulatuslikud kaevamised Kunda Lammasmäel (1933–1937) 

kujunesid aga omaette sündmuseks. Sealt kogutud leiud võimaldasid senisest edukamalt 

mõista peamiselt ainult luust juhuleidude järgi tuntud Kunda leiukompleksi. Sel moel 

kujunes Kunda kui mõõdupuuks, millega hiljem võrreldi teisi samalaadseid leiukohti, 

lisaks andis nimetuse ka tervele arheoloogilisele kultuurile – kunda kultuurile (Jaanits, 

Tõnisson 1970: 211). Lõpuks sai Kunda üheks paremini uuritud mesoliitikumi 

leiukohaks kogu Põhja-Euroopas (Jaanits 1995: 27). Richard Indreko teeneks on 

kindlasti ka proovikaevamistel Asvas (1931) avastatud Eesti esimene hilispronksiaegne 

asula (Lang 2006: 9). 

Kuigi keegi arheoloogidest ei tegelenud spetsiaalselt keskmise ega noorema rauaajaga, 

kaevati siiski vastava ajastu muistiseid (eelkõige kalmeid), mille kohta avaldati ka 



15 
 

lühemaid uurimusi (Lang jt 2010: 14). Esmakordselt Aarne Michaël Tallgreni poolt 

vanemast ja nooremast rauaajast eraldatud keskmise rauaaja materjal täienes väga 

aeglaselt: Harri Moora kaevas üksikuid kääpaid Kagu-Eestis ning Marta Schmiedehelm 

käsitles mõnedelt leiuvaestelt kivikalmetelt välja tulnuid peitleide (Jaanits, Tõnisson 

1970: 214). 1920. aastatest rääkides väärib äramärkimist siiski kahtlemata 1923. aastal 

ilmunud Eerik Laiu töö „Eesti muinaslinnad“, kus ta esitas seni teadaolevate Eesti 

muinaslinnade loendi koos linnuste kvalifikatsiooniga nende välistunnuste ja asukoha 

järgi (Tõnisson 2008: 33). 

Arheoloogiliste kaevamiste korraldamine ja organiseerimine ning leidude säilitamine jäi 

eelkõige Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti vastutada ning see kujunes ka 

esiajalooliste leidude keskseks hoiukohaks (seal pidi peetama inventariraamatut kõigi 

riigile kuuluvate leidude üle). Suurima kollektsiooniga arheoloogiakogu Eestis (ja 

ühtlasi kõige paremini korrastatud) oli Arheoloogia Muuseum ning see täienes jõudsalt.  

(Tvauri 2004: 71) 

 

1.4 1930. aastad  

 

1930. aastate alguse kaevamistegevuse üldise tagasihoidlikkuse juures (mille üheks 

põhjuseks võis olla süvenev majanduskriis) torkab eelkõige silma suurenev aktiivsus 

kiviaja uurimisel (Jaanits 1995: 23). Selle perioodiga tegeles Richard Indreko: 1930. 

aasta suvel õnnestus tal leida Võrtsjärve põhjarannikult Moksis leease; järgmisel aastal 

kaevas ta kiviaja juhuleidude poolest rikkal Siimusaarel ja Kivisaarel (Ibid: 23). 

Rauaaja kivikalmeid kaevati 1930. aastate algul ainult kohalike maavaldajate soovil, kes 

tahtsid kalmete all olevat maad põllustada või saada neist kive (Ibid: 23). Üheks 

oluliseks teemaks, millega nüüd põhjalikumalt tegelema hakati, oli noorem rauaaeg 

(Ibid: 25). 

1933. aastast alates hakkas Eestis aset leidvate arheoloogiliste välitööde maht järk-

järgult suurenema (Lisa 1; Lang jt 2010: 20–56). Saadi varasemaga võrreldes rohkem 

rahalisi vahendeid, aga samas oli tasapisi ka kasvanud kvalifitseerunud kaastööliste 

olemasolu (uuteks nimedeks Erna Ariste, Artur Vassar, Osvald ja Edgar Saadre) (Jaanits 
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1995: 27). Võimalused rikkalikuma ja uhkema materjali kogumiseks esiajast avardusid 

1930. aastate teisel poolel, mil suurendati välitöödeks määratud summasid (Jaanits, 

Tõnisson 1970: 214). Needsamad summad kasvasid seoses eestimeelse eliidi taotlusega 

kasutada arheoloogiliste väljakaevamiste tulemusi rahvusmeelse ideoloogia 

levitamiseks rahva seas (Jaanits jt 1982: 15). Sellised sündmused tingisid samas ka 

põhjaliku muutuse uurimistemaatikas, sest nüüd hakati süstemaatiliselt kaevama 

muinasaegseid linnamägesid. Uute ülesannete täitmisele asusid kõik Tartu Ülikooli 

juures töötavad arheoloogid, mistõttu 3–4  aasta jooksul tehti ära tohutu töö nii noorema 

raua- kui ka pronksiaja tundmaõppimisel. (Lang 2006: 9) 

Seni oli linnuste uurimistel rahanappuse tõttu piirdutud mõningate proovikaevamistega 

üksikutel linnamägedel, mistõttu jäi Eesti esiaja üldkäsitluses linnuste osa tegelikkuses 

avamata, samal ajal kui Lätis oli selleks ajaks linnuseid juba ulatuslikult kaevatud 

(Jaanits 1995: 32). Kuna Eerik Laidi töö linnustest 1923. aastal põhines suuresti välistel 

ning tihti ebatäpsetel kirjeldustel, ei olnud võimalik neid kronoloogiliselt ega 

funktsionaalselt rühmitada (Jaanits, Tõnisson 1970: 215). 1930. aastate sündmused 

tähendasid muudatusi kogu eesti arheoloogiateaduses, sest seni eelkõige ainult 

kalmistute ja esemelise materjali käsitlemisele orienteeritud uurimisele lisandusid nüüd 

juba üha enam linnused ja aja jooksul ka teised muinasasulad koos nendest kogutud 

materjalidega (Tõnisson 2008: 34). 

Linnamägesid, olles sisuliselt muinasaja kõige väljapaistvamad ja vaatajaile 

atraktiivsemad mälestusmärgid, hakati heroiseerima seoses rahvusliku eneseteadvuse 

tõusuga. Sarnased protsessid leidsid aset peaaegu kõikjal Euroopas, mil üha enam toodi 

esile sõdalasi rahvaste seas, kes võitlesid oma priiuse eest (Lang jt 2010: 14). Samas aga 

tuleb meeles pidada, et selline rahvusromantiline ideoloogia, mineviku kangelaste 

vägitegude heroiseerimine oli iseloomulik eelkõige ajaloolastele (näiteks Hans Kruus, 

Juhan Luiga – autor) ja teistele haritlastele, arheoloogilistes töödes sellist lähenemisviisi 

ei kohta (Lang 2006: 10). 

Juba esimesed kaevamistulemused tõid endaga kaasa kinnituse, et linnused pole mitte 

ainult väliselt teistest muististest suurejoonelisemad, vaid nad võimaldavad saada kõige 

mitmekülgsema pildi esiajaloost (Jaanits, Tõnisson 1970: 215–216). Kuidas ja kus 

linnuste uurimine täpselt pihta hakkas, mil moel koguti kokku vajalikud summad,  kes 
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olid peamised uurijad ja mitmed teised kõnesoleva teemaga seoses probleemid leiavad 

käsitlust juba töö järgnevates osades. 

1920. ja 1930. aastaid napisõnaliselt kokku võttes tuleb tõdeda, et tervikuna astus 

arheoloogia Eestis võrreldes baltisaksa ajastuga suure sammu edasi: loodi 

hästikorraldatud keskne uurimisbaas, saadi juba detailsem ülevaade olemasolevatest 

muististest ja nende levikust, teaduslikult töötati läbi suur hulk leiuainest. Arheoloogia 

omandas esmakordselt siinses ajaloos kindla ja vankumatu koha ajalooteaduse teiste 

distsipliinide kõrval (Jaanits, Tõnisson 1970: 216). Teaduslikult tasemelt vaadates vastas 

siinne uurimistöö esiajaloolise arheoloogia rahvusvahelisele seisukorrale (Jaanits jt 

1982: 15). 
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2. Linnuste uurimislugu 1920. aastatel  

2.1. Esimesed kaevamised ning üleüldine huvi kasv 

 

Nagu juba sissejuhatavas osas tõdetud sai, kujunes 1919. aastal esmakordselt 

eestikeelsena taasavatud Tartu Ülikoolil ning aasta hiljem selle juurde rajatud 

Arheoloogia Õppetoolil märkimisväärne, et mitte öelda juhtiv roll Eesti muinasaja 

uurimisel. Järgnevail iseseisvusaastail tehti esiaja tundmaõppimises ära põhjalik töö, 

millega omandati ka rahvusvahelist tuntust. Probleemidering, mis vajas uurimist, oli aga 

väga lai, ning seetõttu on kohati arusaadav, et arvestades ressursse (ja ka oskusi-

teadmisi), tuli langetada valik. Seetõttu jäidki mitmed lahendust vajavad küsimused 

esialgu oma korda ootama. Eesti muistsed linnamäed ongi ehk parim näide sellest, 

kuidas ühel monumentaalsemal mineviku taasloojal kulus sisuliselt 15 aastat, enne kui 

temaga seotud küsimustele põhjalikke vastuseid otsima hakati. 

Esimene linnusekaevamine, mis iseseisvunud Eestis ette võeti, toimus 1920. aastal, mil 

Arthur Leopold Christoph Spreckelsen kaevas Jõelähtme kihelkonnas Jägala linnust. 

Kuigi kaevamiste maht jäi võrdlemisi tagasihoidlikuks ning enim tähelepanu pöörati 

kiviaja kihistuste uurimisele, kaevati linnust kolmel aastal (Tõnisson 2008: 33). 

Kaevamiste põhjal koostas Arthur L. C. Spreckelsen ka ajakirjaartikli, kus oli peamiselt 

siiski juttu kiviaegsest asulast, sealsetest elanikest, nende elatusallikatest, eluviisist ja 

koduloomadest (Spreckelsen 1924: 16–32). 

1920. aastatel võib täheldada järk-järgulist huvi tõusu linnuste vastu terves ühiskonnas 

laiemalt. Erinevate artiklite näol hakkasid ajalehtedes ja ajakirjades sõna võtma 

inimesed, kes otseselt polnud seotud Tartu Ülikooli ega juhtivate arheoloogidega 

(linnuste uurimisega konkreetselt seotud teadlastest tuleb juttu juba allpool) ning kel 

puudus ka vastav haridus. 1922. aastal ilmus ajakirjas „Odamees“3 kolme Saaremaa 

                                                             
3 Kirjastus „Odamees“ oli 1920. aastatel arheoloogidega tihedalt seotud, avaldades seal 

mitmeid muinasteadlaste artikleid (Moora 1924, Tallgren 1924). Lisaks on seal 

kirjastatud 1925. aasta üldkäsitlus „Eesti kinnismuistised“ (Eesti … 1925). Aastatel 

1922–1923 oli „Odamehe“ tegevtoimetajaks Albert Kivikas, kellega koos olid Harri 

Moora, August Annist jt asutanud üliõpilasseltsi Veljesto (Malin 2010: 44). 
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maalinna – Valjala, Linnuse ja Kahutsi – lühike tutvustus, kus kirjeldati linnuste 

paiknemist ning nende käekäiku muistses vabadusvõitluses Läti Henriku kroonika 

kohaselt (Saarte … 1922). Üllataval kombel puudus artiklil aga autor. Kui uurida nende 

kolme linnuse kirjeldust Eerik Laidi töös „Eesti muinaslinnused“ (Laid 1923: 10), siis 

leidub küll sarnasusi artikli ja üldkäsitluse vahel, kuid samas tunduvad need siiski liialt 

erinevad siinkirjutaja jaoks, et pakkuda artikli autoriks Eerik Laidi: üldkäsitluses on 

suurused antud meetrites ja sentimeetrites, artiklis aga jalgades ja sammudes (ja sedagi 

väga umbkaudselt) (Saarte … 1922: 106; Laid 1923: 10); artiklis toetutakse palju Läti 

Henriku kroonikale, üldkäsitluses pole seda aga mainitudki (Saarte 1922: 107; Laid 

1923: 10–11). 

1924. aastal avaldas kirjamees ja rahvapärimuse koguja Hindrik Prants ajalehes 

Postimees (Prants 1924: 4) artikli, kus ta räägib meie muinaslinnadest. Autor tõdeb 

iidsete mälestusmärkide monumentaalsust ja suursugusust ning rõhutab nende 

tundmaõppimise vajadust. Lisaks tutvustab Hindrik Prants linna ja linnamäe (kui 

kindlustatud asula) vahelist keelelist seost; kirjeldab, kuidas Jaan Jung suutis edukalt 

näidata, et just Lõhavere on muistse pealiku Lembitu kants, ning viimaks analüüsib 

erinevate näidete põhjal, mil moel on Läti Henrik Otepää linnust oma kroonikas 

maininud. (Ibid: 4) 

1924. aastal kirjutas ka vaimulik Ado Köögardal ajakirjas Odamees (Köögardal 1924: 

248) ühest muistsest kantsist, nimelt Naano muinaslinnusest Viljandi kihelkonnas. Autor 

kirjeldab linnuse asupaika üllatavalt detailselt, andes sealhulgas ka erinevad mõõdud. 

Ado Köögardal tutvustab põhjalikult linnuse rajamisetappe ning selle edasist elulugu. 

Autor väidab lisaks, et on ise linnamäel kaevamisi teostanud, mille käigus leidis 

söestunud palgijäänuseid ning savikeraamikat (Ibid: 249). Sama detaili tõi aasta varem 

esile ka Eerik Laid oma töös „Eesti muinaslinnad“, kui lühidalt Naano linnamäge 

tutvustas; küll aga ei väida ta otseselt, et just Ado Köögardal seal kaevanud on (Laid 

1923: 106). Lisaks julgeb Ado Köögardal põgusalt ka Jaan Jungile vastu vaielda, kui 

teema puudutab kahe muinaslinna Ovele ja Purke asupaiga tuvastamist (Köögardal 

1924: 249).  

Aarne Michaël Tallgren on 1925. aastal vägagi tabavalt ning kohati isegi prohvetlikult 

tõdenud: „Liikumata muistised on rahvale ja kohalikele elanikele väga armsad, sest 
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nende ümber keerlevad rahva mälestused ja fantaasia, ja need on tihti mõjunud isegi 

kunstnikesse, romantikuisse. Aga puhtteaduslikultki on need dokumentideks, ilma 

milleta meie oma maa ajaloos kaugele ei saa“ (Eesti … 1925). Just selline olukord oli 

kujunenud 1920. aastate teiseks pooleks (ning iseenesest taoline seis püsis sisuliselt 10 

aastat). Muistsed linnamäed oli teema, millega oli võimalik siduda ajastukohast 

rahvusromantismi, kuid samas olid need teaduslikult läbi töötlemata. 

Võrdluseks naabermaa Lätiga võib siinkohal täheldada, et juba 1920. aastate esimesel 

poolel sai seal alguse süstemaatiline linnusteuurimine eesotsas Ernests Brastinšiga 

(Radinš 1996: 81). 1922. aastal alustas ta linnamägede uurimist, esmakordselt tema 

poolt juhitud ekspeditsioon töötas esialgu Kurzemes, siis aasta hiljem Zemgales, 

seejärel Augšzemes. Kokku kuuel suvel erinevatest ekspeditsioonidest osavõtnud 

liikusid jala ühelt linnamäelt teisele, kõndides sel moel läbi üle kümne tuhande 

kilomeetri ning kontrollides enam kui tuhande võimaliku linnamäe asukohta. Põhjalike 

kaevamiste tulemused on kokku võetud neljas raamatus, nii et teoste kogumaht ületab 

kuuesaja lehekülje piiri. Need sisaldavad 282 linnamäe kirjeldust, mõõtmisi, asulakohti 

kaartidel. Ernests Brastinši tööd linnuste kohta säilitanud oma tähtsuse tänase päevani. 

(Ibid: 81–83) 

 

2.2 Eerik Laiu ja Harri Moora tegevus linnusteuurijatena 1920. aastatel  

 

Arheoloog, etnoloog ja ühiskonnategelane Eerik Laid sündis 30. novembril 1904. aastal 

Nõo vallas Meeri mõisas (Erelt 1997: 466). Oma teadmised nii muinas- kui ka 

rahvateaduses omandas ta Tartu Ülikoolis kõrgelt tunnustatud teadlaste Aarne Michaël 

Tallgreni ja Ilmari Mannineni juhtimisel; mõlemal alal saavutas Eerik Laid hiljem ka 

magistrikraadi (vastavalt 1927. ja 1932. aastal) (Viires 1991: 10). Kuigi Aarne Michaël 

Tallgren oli Eerik Laiu õpetaja kõigest ühel õppeaastal (1922–1923), avaldas ta Eerik 

Laiule kui ka teistele selleaegsetele arheoloogia ja ajaloo õppijatele püsivat mõju. 

Soomlasest õppejõud juhtis juba ilmselt siis oma noore õpilase selle uurimisala juurde, 

millest Eerik Laid hakkas valmistama oma väitekirja – volga-soome hõimude rauaaeg 

(Talve 1997: 458). Kahjuks ei valminud see töö kunagi. On kindel, et oma 

stipendiaadiaastail Eerik Laid selle kallal töötas, kuid ilmselt olenes teose 
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mittevalmimine osalt materjalist, mida uute reiside kaudu ei olnud enam võimalik 

täiendada, osalt ka majanduslikest ja perekondlikest põhjustest ning arvatavasti osalt ka 

sellest, et Eerik Laid ei olnud oma iseloomult kabinetiteadlane (Talve 1997: 458). 

Eerik Laidi võib täiesti õigustatult pidada Eesti teadusliku linnusteuurimise üheks 

algatajaks. Oluline samm edasist arengut silmas pidades sai tehtud, kui ülikooli 

seminaritööna kirjutatud „Eesti muinaslinnad“ valmis sai ning 1923. aastal trükis ilmus 

(Laid 1923). Raamat tugines 1921. ja 1922. aastal läbi viidud muinasteaduslike 

kihelkonnakirjelduste andmetele ning ka varasemate autorite teadetele. (Tõnisson 1991: 

7). Töö taga on näha Aarne Michaël Tallgreni suunavat kätt ning võib ka arvata, et 

Aarne Michaël Tallgren pani Eerik Laiule kui tulevasele linnuseuurijale suuri lootusi 

(Ibid: 7). 

1923. aasta teos sisaldab lisaks üldistele andmetele Eesti muinaslinnadest ka nende 

kirjeldusi maakondade ja kihelkondade kaupa. Samas on tutvustused (olenevalt 

allikmaterjalist) kohati väga ebaühtlased, piirdudes nii mõnegi linnamäe puhul kõigest 

põgusa teatega muistise olemasolust. Üldiselt on aga kirjeldustes ära toodud linnuse 

asukoht, iseloomustatud looduslikke tingimusi, kirjeldatud andmeid suuruse, 

kaitseehitiste, rahvatraditsiooni, erinevate nimetuste, leidude ja uurimiskäigu kohta 

(Laid 1923). Eerik Laid esitas linnuste klassifikatsiooni nende välistunnuste ja asukoha 

järgi: linnuste klassifitseerimine välisilme ja asendi põhjal oli selleks ajaks Kesk- ja Ida-

Euroopas laialt levinud ja Lätiski oli seda rakendatud. Eerik Laid (nagu ka Aarne 

Michaël Tallgren) eristasid muinaslinnade seas näiteks tugeva ringvalliga Lääne-Eesti 

linnuseid, neemiklinnuseid ja teisi rühmi: selline jaotus on kasutusel tänagi. Eesti 

linnuseid ei vaadeldud ka isoleeritud kohaliku fenomenina, vaid seoses sarnaste 

muististega ida- ja lõunapoolsetel naaberaladel (Tõnisson 2008: 33). Kokku oli Eerik 

Laiule teada 169 muinaslinna, suuremalt osalt just „linnamäe“ nime all (Laid 1923: 5). 

Lisaks võib „Eesti muinaslinnades“ leida huvitavaid mõtteid linnuste kasutusviisi ning 

ka ühiskonna sotsiaalse struktuuri kohta (Ibid: 34). Eerik Laid loetles meie linnuste seas 

26 kantsi, mida ta pidas tähtsamateks ja kesksemateks. Lisaks rõhutas ta linnuste seost 

teedevõrgu, kaubitsemiskohtade ja sadamatega. (Ibid: 11–14) 
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1924. aastal ilmus Eesti muinaslinnade saksa- ja soomekeelne kokkuvõtte (Tõnisson 

1991: 7). Oma 1923. aastal ilmunud töö põhjal kirjutas Eerik Laid ka ühe peatüki 

koguteoses „Eesti kinnismuistised“, kus ta kirjeldab nii muistseid pelgupaiku kui ka 

linnuseid. See-eest põhineb muinaslinnuste osa suurel määral tema eelmisel tööl, 

mistõttu pole see teaduslikus mõttes märkimisväärselt uuenduslik (Eesti … 1925). 

Samas aga tuleb tõdeda, et sisuliselt kõik Eerik Laiu kirjeldused linnustest olid selgelt 

vaatluspõhised: reaalseid kaevamisi, kas või väiksemastaabilisi, võttis ta ette kõigest 

kahel korral. 1923. aastal toimusid arheoloogilised uuringud Jõelähtmel (AI, f. 1, n. 19, 

sü. 2, lk. 1) ning aasta hiljem koos Marta Schmiedehelmiga Irboska linnusel, kust Eerik 

Laid tõi tagasi ka leide (AI, f. 1, n. 112, sü. 9, lk. 1). Teise nurga alt lähenedes on Eerik 

Laiu töö eeskujulikuks näiteks, kuidas võib palju ära teha ka väliste kirjelduste, kirjalike 

ajalooallikate ja rahvatraditsiooni põhjal. See-eest aga mõistis ta selgelt, et tõeliselt 

teadusliku pildi linnustest võib saada ainult nende süstemaatilise kaevamisega 

(Tõnisson 1991: 8). 

Ilmar Talve on Eerik Laiust kirjutanud järgnevat: „Küll aga on põhjust uskuda, et Eerik 

Laid nägi juba esimeste kaevamiste ajal, et meie muinaslinnad ei olnud kõigest 

eelajaloolised minevikust kõnelevad muistised, vaid ka mälestusmärgid eesti rahva 

ühiskondlikust arengutasemest muinasaja iseseisvusajal. Eesti muinaslinnad võisid oma 

suuruse, ehitustehnika ja paigutuse abil jutustada palju enam oma aja kogukonna kohta, 

kui ainult osati need andmed kõnelema panna: see oli juba üliõpilasaastatel ja teadusliku 

tegevuse alguses Eerik Laiu teene, et ta seda nägi ja sellele tähelepanu juhtis“ (Talve 

1997: 458). Siinkohal tuleks ka mainida, et Eerik Laiu tegevus linnuste uurimisel ei 

kulmineerunud kõigest 1920. aastatega, vaid jätkus hoogsalt järgneval aastakümnel 

veelgi suurema ja produktiivsema tööga. Sellest kõigest aga juba töö järgmistes osades. 

Eerik Laiu teeneks võib selgelt pidada Eesti muinaslinnade konkreetse nimekirja 

koostamist ja ühes sellega ka nende konkreetse arvu väljaselgitamist nii eri maaosade 

kui Eesti kohta tervikuna. Seda kõike arvestades tuleb Eerik Laiu osa meie 

linnusteuurimises näha põhjendatult teedrajavana. Mitme muinaslinnaga seotud ja 

üldtuntuks saanud idee lähtekohti tuleb just tema töödest otsida. (Tõnisson 1991: 8-9) 
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Hilisem oluline linnusteuurija Evald Tõnisson leiab, et Eerik Laiu ja Aarne Michaël 

Tallgreni linnustealaste seisukohtadega ühines 1920. aastatel Harri Moora ning avaldas 

põgusalt samuti vastavat kirjandust (Tõnisson 2008: 33). Harri Moora oli 1920.–1930. 

aastatel vägagi erk ning aktiivne sõna võtma mitmetest erinevatest ühiskonnas 

toimuvatest protsessidest ja sündmustest (Lang 2002: 527). Nagu töö varasemas osas 

selgus, polnud erinevatel põhjustel siiski ka Harri Moora peamiseks uurimisülesandeks 

muistsed linnamäed. 

1923. aastal ilmus Harri Mooralt artikkel ajakirjas Odamees, kus ta mõningate 

illustreerivate õhufotode abil kirjeldab Lüganuse kihelkonnas asuvat Purtse-Liiva 

linnamäge ning Viru-Nigula kihelkonnas asuvat Pada linnamäge (Moora 1923: 194). 

Sissejuhatuses kirjutab ta, kuidas Tartu Ülikool on hakanud maalinnu süstemaatiliselt 

registreerima ja kirjeldama. Kahe konkreetse linnuse tutvustamisel on suurt rõhku 

pööratud ümbritsevate loodusolude detailsetele kirjeldustele: sel moel on seletatud 

linnuse (looduslikke ja tehislikke) kaitserajatisi. Lisaks on põgusalt arutletud värava 

paiknemiskoha üle ning käidud välja erinevaid hüpoteese. (Ibid: 195) 

1926. aastal avaldas Harri Moora uurimuse „Eestlaste kultuur muistsel iseseisvus-ajal“, 

milles on edukalt ühendatud teaduslikkus ja loetavus (Jaanits 1995: 20). Erinevate 

teemade hulgas on käsitletud ka muinaslinnu (Moora 1926). Sarnaselt Eerik Laiule on 

Harri Moora samuti lisaks linnuste kirjeldamistele üritanud teha ka kaugeleulatuvamaid 

järeldusi muinasaegse ühiskonna ning selles toimuvate protsesside kohta (Moora 1926). 

1927. aastal viis Harri Moora läbi ühepäevalised kaevamised Nõo kihelkonnas Alt-Laari 

linnamäel (Tõnisson 2008: 33). Siinkirjutaja jaoks tundub vägagi tõenäoline, et 

sedasorti ekspeditsioonil mõistis Harri Moora selgelt, et niivõrd väiksemahulised 

uuringud suudavad pakkuda ainult killukese tohutust informatsioonist, mida linnamäed 

tegelikult endaga kaasas kandsid, ning et terviklikuma pildi saamiseks on kaevamiste 

mahtu vaja oluliselt suurendada. 
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2.3 Eesti kaitseväe ja Arheoloogia Kabineti vahelise koostöö teke 1920. aastatel 

 

Nagu eelnevalt tõdetud, kujunes Eesti muistsete linnamägede uurimine vähemalt esialgu 

suuresti vaatluspõhiseks ning reaalseid kaevamistöid võeti ette minimaalselt. Oluline 

roll oli pildistamistel, kaardistamistel, mõõtmistel. Aarne Michaël Tallgren kirjutab 

samuti (Eesti … 1925), kuidas kinnismuististega tutvumine eeldas häid pilte, plaane 

ning kirjeldusi. Paratamatult jäi taoline uurimisviis pealiskaudseks, kuid olude sunnil 

tuli sellega leppida. 

Et saada paremaid pilte ja plaane, pöördus Arheoloogia Kabinet 1920. aastatel Eesti 

Kaitseväe, täpsemalt Lennuväe poole, kust loodeti aerofotosid. Harri Moora väitel tulid 

sõjaväe lendurid muinasteadlastele appi just Aarne Michaël Tallgreni algatusel (Moora 

1923: 194). Esimene sedasorti palvekiri saadeti 21. aprillil 1923. aastal Lennuväe salga 

II diviisi ülemale (AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 21. IX 1923) ning seal kirjeldatakse, kuidas 

maapinnalt pildi tegemine ainult muinasjäänuse üht osa võimaldab näidata (Lisa 2; AI, 

f. 9, n. 1, sü. 2, 21. IX 1923). Sestap palutaksegi sõjaväe lenduritel teha ülesvõtteid 

viiest erinevast paigast: (1) Eerumäe kantsist ja teisest selle juures asuvast linnamäest 

Nõo kihelkonnas; (2) Alatskivi kahest linnamäest Kodavere kihelkonnas; (3) Roela 

linnamäest ja Kassinurme „Kalevipoja sängist“ Palamuse kihelkonnas; (4) Saadjärve 

linnamäest Äksi kihelkonnas ning (5) moreenmaastikust Võrtsjärve põhjakaldal. Veel on 

lisatud üksikasjalised seletused iga mainitud muinasjäänuse ülesvõtmise kohta (Ibid). 

25. aprillil 1923 saabus Lennuväelt vastus, kus teatatakse, et eelnevalt palutud 

ülesvõtteid pole olnud võimalik teha, sest lennusalgas puudusid lendur-vaatlejad, ilma 

kelleta poleks saanud nimetatud ülesvõtteid teostada. (AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 23. IX 1923) 

30. mail samal aastal saatis aga sõjaväe lendur lipnik U. Post Lennuväe eest kirja, mille 

juurde oli lisatud neli ülesvõtet Lohu maalinnast Hageri kihelkonnas ning eelnevalt 

Arheoloogia Kabineti poolt saadetud üheverstalised kaardid (AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 30. V 

1923). Lohu maalinna aerofoto on publitseeritud ka Eerik Laiu „Eesti muinaslinnades“ 

(Laid 1923: 13) ning ühtlasi viitab hiljem ka Evald Tõnisson sellele kui Eesti vanimaile 

õhufotole linnusest (Tõnisson 2008: 33). 
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Lisaks linnustele paluti ilmselt aerofotosid ka Kunda asulakohast, sest 1923. aasta 

juunis saabus Lennuväelt kiri, kus teatatakse, et Arheoloogia Kabineti palvele on 

võimalik vastu tulla ning Kunda rajoonist ülesvõtteid teha (AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 26 VI 

1923). Sisuliselt kuu aega hiljem saadetigi lubatud 18 pilti. (AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 28 VII 

1923) 

1923. aastal palus Arheoloogia Kabinet tõenäoliselt veelgi Lennuväelt aerofotosid, küll 

aga puudub selliste palvekirjade kohta täpsem dokumentatsioon. Nagu eespool 

mainitud, avaldas Harri Moora 1923. aasta augustikuus kirjeldused Purtse-Liiva ning 

Pada linnamäe kohta, mida illustreerivad ka õhuülesvõtted (Moora 1923: 194). Kuigi 

need fotod pole leidnud kasutust Eerik Laiu töös „Eesti muinaslinnad“ (ilmselt seetõttu, 

et Eerik Laiu töö läks tõenäoliselt varem trükki, kui pildid saabusid, sest vaevalt et autor 

sedavõrd uhkeid ülesvõtteid välja oleks soovinud jätta. See annab omakorda alust 

oletada, et Purtse-Liiva ja Pada aerofotod on tehtud hiliskevadel või suvel 1923 – autor) 

(Laid 1923), on neid siiski kasutatud 1925. aasta koguteoses „Eesti kinnismuistised“ 

(Eesti … 1925). Samas on jällegi raske midagi nende kahe konkreetse aerofoto kohta 

täpsemat öelda või arutleda, kas Arheoloogia Kabinet palus veel mõne linnuse 

ülesvõtteid, sest nagu mainitud, pole sellest säilinud usaldusväärset dokumentatsiooni.   

1925. aasta 10. jaanuaril saatis Lennuvägi Arheoloogia Kabinetile kirja, kus väidetakse, 

et eelneval aastal arheoloogide poolt püstitatuid ülesandeid Lennuväel täita ei 

õnnestunud, sest lennukooli õppetegevus pikemaid lendusid ette ei näinud ning ainuüksi 

selliste korralduste jaoks lendude ettevõtmine oleks liialt kulukaks läinud (AI, f. 9, n. 1, 

sü. 1, 10. I 1925). Kuna kirja eitav toon on ametlik ning on näha, et Arheoloogia 

Kabinet on eelnevalt esitanud selgesõnalised korraldused (et mitte koguni öelda 

nõudmised), julgeb siinkirjutaja oletada, et esialgse palvekirja autoriks võis olla Aarne-

Michaël Tallgren, kes oli tuntud oma sirgjoonelisuse ja konkreetsuse poolest. 

Tasub ka mainida, et selsamal 1925. aasta jaanuarikuul kirjutas Eesti Kaitseliit 

Arheoloogia Seltsile, paludes vastust küsimusele, kas muistsel ajal on Viru maakonnal 

oma embleem olnud (AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 18. I 1925). 
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Lisaks õhuvõtetele palus Arheoloogia Kabinet Kaitseliidult mitmeid kordi (1925, 1926, 

1927) ka üheverstalisi maakaarte topograafilisteks uurimusteks (AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 25. 

V 1925; AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 5. V 1926; AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 12. V 1927). 

Kõik eelnev on selgeks tõestuseks, et Lennuväe ja Arheoloogia Kabineti vaheline 

koostöö, mis 1930. aastate II poolel niivõrd oluliseks ja produktiivseks kujunes, sai 

alguse juba peaaegu 15 aastat varem. Juba 1920. aastatel on selgelt näha, kuidas 

Kaitsevägi panustas omajagu aega, ressursse ning energiat, aitamaks muinasteadlasi. 

Nagu töö järgnevatest osadest lugeda võib, kasvas selline abistamise maht ajas oluliselt 

suuremaks. 
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3. Linnuste uurimislugu 1930. aastatel  

3.1 Arheoloogide tööd ja tegemised 1930. aastate I poolel  

 

1930. aastate esimene pool ei olnud samuti linnuste kaevamiste mahu osas eriti 

märkimisväärne: ainult Richard Indreko viis läbi dokumenteeritud uurimusi Saaremaal 

Pöide kihelkonnas asuvas Asva linnusel 1931. ja 1934. aastal (AI, f. 1, n. 70, sü. 3, l. 1; 

AI, f. 1, n. 70, sü. 6, l. 1). Saadud tulemuste põhjal koostas ta ka põgusa artikli 

Üliõpilaslehes, kus tutvustas peamiselt leide ning kirjeldas ka kindlustatud asula 

paiknemiskohta (Indreko 1934: 6) 

1930. aastal võttis Harri Moora lühidalt kokku eesti arheoloogia senised tegemised ning 

seadis ülesandeid ka järgnevateks aastateks (Moora 1930: 36–42). Ta leidis, et tehtud 

töö on andnud võrdlemisi rahuldava pildi siinsetest muististest (sealhulgas on mainitud 

ka linnamägesid) ning nende levimisest. Autor lisas, et ainult sel moel on võimalik 

uurimistööga jätkata märksa süstemaatilisemalt kui näiteks siis, kui seda oleks tulnud 

teha kõigest üksikute leidude ilmsikstulekul või muude juhuslike teadete põhjal (Ibid: 

39). 

Samal aastal teavitati ka Eerik Laidi Helme kihelkonnas Tõrva linna lähistel asuva 

muinaslinna olemasolust, mis seni oli muistisena tundmatu nii vastavais 

materjalikogudes ülikooli Arheoloogia Kabinetis kui ka näiliselt kohalikus 

rahvatraditsioonis (Laid 1930: 5). Üheskoos Marta Schmiedehelmiga käidi linnusega 

tutvumas ning hiljem kirjeldati seda ka Päevalehes, kus tõdeti, et tegu oli erandlikult 

huvitava ja hästi säilinud ehitusega (Ibid: 5). Lisaks leiti, et muistis üllatas uurijaid veel 

sellega, et rahvatraditsioon oli muistse linna nähtavasti täielikult unustanud, kuid 

sealsete muinasharrastajate tähelepaneliku vaatluse abil oli linnus uuesti kohalike seas 

tuttavaks saanud (Ibid: 5). Selle kohta, et Tõrva külje all asuval linnamäel ka 

arheoloogilisi kaevamisi 1930. aastatel teostatud oleks, andmed puuduvad. 

1932. aastal kirjutas Eerik Laid ka Kadrina kihelkonna muinaslinnadest (Laid 1932: 1), 

kus leidis, et suured ja tugeva ehitusega muinaslinnad on kinnituseks Virumaa 

rahvarikkusele ja jõukusele muinasajal. Kokku oli Virumaal teada 18 kindlat linnust, 

mida Eerik Laid pidas küllaltki suureks numbriks. Erinevaid linnamägesid uurides 
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käsitles autor selliseid teemasid nagu nende asukoht, eeslinnuse olemasolu ning 

võimalik üheaegne eksisteerimine (Laid 1932: 1). 

Aasta hiljem avaldas Eerik Laid artikli, kus ta kirjeldas uusi kogutud andmeid Eesti 

muinaslinnadest (Laid 1933: 1–24). Ta nentis, et alates 1923. aastast polnud linnamäed 

osutunud kuigi intensiivselt uuritavaiks, mistõttu oli siinsete linnuste küsimus suhteliselt 

vähe edasi arenenud. Autor lisas, et „Eesti muinaslinnades“ esitatud linnamägede üldarv 

oli kümne aastaga langenud 169lt 141le ning seda peamiselt kohapealsel kontrollimisel 

väljalangenud mittekindlate linnade arvelt. Kokkuvõtteks väitis Eerik Laid, et 

muinaslinnade põhjalikum uurimine ning nende süstemaatiline kaevamine oleks suureks 

abiks kodumaa vanema kultuuriloo väljaselgitamiseks (Ibid: 20). Oma artikli lõpetas 

autor sõnadega: „Suur osa seniseid töid selt alalt on olnud enam registreerivat ja 

kirjeldavat laadi ning süntees, peale topograafilise, on toetunud enam linnade väliseile 

tunnuseile, teateile ajaloolisist allikaist ning ka lihtsalt teaduslikule spekulatsioonile. 

Ehk küll meie muinaslinnade deskriptiivsetki ainestikku oleks veel tarvis täiendada, 

pole eeskätt võimalik meie muinaslinnade edaspidist uurimist viia oluliselt edasi 

süstemaatsete kaevamisteta neil. Sõna on labidal ja püsival ning rohkel tööl.“ (Laid 

1933: 20) 

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arhiivis on säilinud omapärane adressaadita kiri 

1933. aastast, mida leidub kolmes eksemplaris: lisaks käsitsi koostatud eestikeelsele 

kirjamustandile on olemas veel ingliskeelne mustand ja trükimasinaga kirjutatud 

inglisekeelne kiri (AI, f. 8, n. 216, sü. 3, lk. 174–177). Esimesele, eestikeelsele 

versioonile, on alla kirjutanud Harri Moora, kus ta tungivalt rõhutab muinaslinnade 

teaduslike kaevamiste ning saadud tulemuste avaldamiste olulisust (AI, f. 8, n. 216, sü. 

2, lk. 174). Kirjas selgub, et senine uurimine on jäänud töö mahukuse ja erakordse 

kalliduse ning ressurssiderohkuse taha. Harri Moora toob esile linnuste konstruktsiooni 

ja muinasaegsete ehitusoskuste tundmaõppimise vajadust, lühidalt tutvustab ta 

uurimisseisu ka Ida-Baltikumis ja Põhja-Venemaal (Ibid). Ta lisab, et vajalike järelduste 

saamiseks pole tingimata kõiki linnamägesid tarvis uurida. Autor räägib kavatsusest 

erinevates maa osades läbi uurida kümmekond linnust, mis aga nõuaks ümmarguselt 

60 000 krooni. Harri Moora loodab, et Eesti enda allikatest oleks võimalik koguda 

umbes 10 000, seega 50 000 krooni tuleks välise abiga leida. Projekti pikkuseks näeb ta 
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7–8 aastat (AI, f. 8, n. 216, sü. 2, lk. 174). Nagu öeldud, puudub kirjal adressaat. 

Palvekirjaks siinkirjutaja seda kirja pidada ei julgeks, sest puudub mingisugune reaalne 

taotlus rahale või abile, pigem on kirjeldatud lähituleviku plaane (Ibid). Küll aga võib 

sellest kirjast järeldada, et Arheoloogia Kabinetile oli 1930. aastate esimeseks pooleks 

selge muinaslinnade uurimise vajadusega kaasnev kulukus, mis sisuliselt oli ainupõhjus, 

miks varasemalt siinseid linnuseid niivõrd väikesel mahul teaduslikult kaevatud oli. 

Senised juhusliku iseloomuga väikekaevamised kinnitasid, et nende eesmärgiks võib 

olla ainult eelinformatsiooni kogumine. Põhjalikum linnusteuurimine, nagu ka Evald 

Tõnisson välja toob (Tõnisson 2008: 34), tähendas järgneval 5–6 aastal reaalset muutust 

mitte ainult kindlustatud asulate tundmaõppimisel, vaid kogu senises eesti 

arheoloogiateaduses, sest siiani üldiselt kalmistutele ja esemelise materjali käsitlemisele 

suunatud uurimisele lisandusid üha enam linnused ning ka muinasasulad koos nendest 

kogutud materjalidega. 

 

3.2 Arheoloogide tööd ja tegemised 1930. aastate II poolel ning 1940. aastal   

 

Süstemaatilise linnuste kaevamise algusaastaks võib Eestis lugeda 1936. aastat, mil 

alustati uurimistöid mitmes muinaslinnas (Tõnisson 2008: 34). Kokku kaevati sel aastal 

nelja erinevat linnust: Peedu Kerikmäel viis töid läbi Harri Moora (AI, f. 1, n. 57, sü. 

10, lk. 1), Kuusalu linnamäel Marta Schmiedehelm (AI, f. 1, n. 41, sü. 7, lk. 1), Muuksis 

Artur Vassar (AI, f. 1, n. 41, sü. 8, lk. 1) ning Irul Richard Indreko (AI, f. 1, n. 19, sü. 

10, lk. 1; AI, f. 1, n. 19, sü. 11, lk. 1). Just viimane nimetatutest oli erilise tähelepanu all 

Eesti Rahvuslaste Klubide poolt, kuid sellest natuke hiljem. Väikese kõrvalpõikena võib 

välja tuua Harri Moora märkuse samal aastal, mil ta arvas, et enne suuremate 

linnamägede kallale asumist tuleks väikesega kätt proovida – sestap alustatigi kaevamisi 

Peedu Kerikämest (Jaanits 1995: 32). Peedul saadi esmakordselt Eestis korralik 

ülevaade linnuse kultuurkihist ja selles leiduvatest ehitusjäänustest; lisaks tehti järeldusi 

erinevate ehitusjärkude ja suhtelise kronoloogia kohta (Tõnisson 2008: 34). 

1936. aasta sügisel saatis Arheoloogia Kabinet kirja Tartu Ülikooli Valitsusele, kus 

mainiti, et võrreldes varasemaga oli arheoloogiliste kaevamiste maht sel aastal kasvanud 
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enam kui kahekordselt ning seda just eelkõige muistsete linnuste uurimiste algatamise 

tõttu (AI, f. 8, n. 1, sü. 3, lk. 109–110). Kirjast selgub ka, et 1936. aastal võttis 

Haridusministeerium esmakordselt Arheoloogia Kabinetile antava toetuse hulka linnuste 

uurimiseks vajaliku summa, mida omalt poolt täiendas veel ka riigivanem. Samas aga 

nähti ette, et kasvanud töömahu juures tuleb paratamatult puudus tööjõust ning kuna 

linnuste kaevamiste puhul oli tegu pikema ning süsteemse uurimisülesandega, paluti, et 

Arheoloogia Kabineti juurde loodaks eriharidusega konservaatori ning alalise joonestaja 

töökoht. Sellised muutused olid vajalikud, et igasuviste linnuste kaevamistega saaks 

plaanipäraselt alustada õigel ajal. (Ibid) 

Järgneval aastal jätkati Iru linnuse kaevamisetöödega (kusjuures põhjapoolsel otsal 

kaevas Artur Vassar (AI, f. 1, n. 19, sü. 13, lk. 1), lõunapoolsel platool aga Osvald 

Saadre (AI, f. 1, n. 19, sü. 14, lk. 1), lisaks alustas Harri Moora ka Lõhavere linnuse 

põhjalikuma uurimisega (AI, f. 1, n. 86, sü. 8, lk. 1). Henriku kroonikast tuntud Lembitu 

kantsi kaevamised mängisid aga olulist rolli linnuste kaevamise metoodika 

väljakujunemisel (Tõnisson 2008: 34). 

1937. aastal ilmus ajakirjas Sõdur Eerik Laidi kirjutatud artikkel, kus ta kirjeldas 

pooleliolevat linnusteuurimise protsessi ning rääkis meie linnuste rollist Muinas-Eesti 

ühiskonnas (Laid 1937). Rahvusromantilisest meeleolust kantuna tõdes ta rõõmsal 

noodil, kuidas muinaslinnuste uurimine on saanud üha kasvava tähelepanu osaliseks. 

Oma töös tutvustab autor lugejaile linnuste otstarvet muinasajal, nende asendit ning rolli 

halduslike keskustena ning sidet kaubandusega. Ta leiab, et „linnused polnud üksnes 

meie esivanemate poolt juba ammu asustatud maa kindlused, vaid ka nende riiklik-

administratiivse elu tugikohad. Praegu rohukamaraga kattunud vallid ning kantsid on 

kodumaa mullast ning kivist püstitatud alusmüürid maa tookordsele ühiskondlikule 

ehitusele“ (Laid 1937: 87). 

1938. aastal jätkati endiselt Iru (AI, f. 1, n. 19, sü. 18, lk. 1) ning Lõhavere linnuse 

kaevamist (AI, f. 1, n. 86, sü. 9, lk. 1), lisaks kaevas Richard Indreko taas Asva 

kindlustatud asulat (AI, f. 1, n. 70, sü. 8, lk. 1). Uudse objektina võeti uurimisele 

Varbola linnus, mille õuele Eerik Laiu juhatusel tehti esialgu kolm väiksemat kaevandit, 

üks neist arvatava kaevulohu peale (Jaanits 1995: 37). 
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Samal aastal saatis Arheoloogia Kabinet ka aruandva kirja Eesti Teaduste Akadeemiale, 

kust selgub, et 1936. aastal lubas haridusminister Eerik Laiule linnuste plaanistamiseks 

ja välisteks kirjeldusteks viieks aastaks Kultuurkapitalist 1000 krooni, s.o 200 krooni 

aastas (AI, f. 9, nim 216, XII 1938). Kuigi selline töö toimus lahus kaevamistööst, 

rõhutatakse kirjas vastava töö vajalikkust linnuste tundmaõppimisel, et järgnevatel 

aastatel saaks ka maa teistes osades kaevamistööd jätkata ja lõpetada. 

1938. aastal kirjutas Haridusministeerium Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti nimel ka 

vabariigi presidendile, kellelt loodeti samuti rahalist abi, sest ainuüksi 

Haridusministeeriumi poolt eelarve korras muinasteadlikeks uurimistöödeks (sealhulgas 

kahtlemata ka muinaslinnad) ettenähtud summadest esiaja uurimiseks ei piisavat (AI, f. 

8, n. 1, sü. 3, lk. 58–59). Arvestades muistete kantside uurimise teaduslikku ning 

rahvuspedagoogilist tähtsust palutakse presidendilt linnuste kaevamistöödeks 

Arheoloogia Kabinetile määrata Kultuurkapitali tagavarast toetust 1500 krooni. Kõigest 

paar päeva hiljem on juba saabunud positiivne vastus presidindilt, kes oli nõus 

nimetatud summaga toetust avaldama (Lisa 3; ERA, f. 31, n. 3, sü. 10211, lk. 1). 

1938. aasta detsembris saatis Arheoloogia Kabinet veel ühe kirja Teaduste Akadeemiale, 

kus ollakse tänulikud presidendile ning Majandusministeeriumile saadud toetuste eest 

(AI, f. 8, n. 216, XII 1938). Kirjeldatakse, kuidas suvel saadi esmakordseid kogemusi 

selle kohta, kui suuri alasid on vajalik võtta ühel suvel uurimise alla, et saaks 

lõplikemaid tulemusi. Samuti andvat suvi õpetusi vajaliku aja, tööliste hulga ja kulude 

kohta. Edaspidi loodab Arheoloogia Kabinet Haridusministeeriumilt kaevamistöödeks 

saada 4000 krooni aastas, millest pool kuluks kalmete ja asulate uurimiseks, teine pool 

aga linnuste kaevamiseks. Teaduste Akadeemialt palutakse aga kindlustatud asulate 

tundmaõppimiseks 5500 krooni aastas. (AI, f. 8, n. 216, XII 1938) 

Lisaks kirjutati palvekirju ka pankadele (Krediitpangale, Rahvapangale, Pikalaenu 

Pangale ning Tallinna Linnapangale), kus samuti tutvustatakse Arheoloogia Kabineti 

töid-tegemisi viimase paari aasta jooksul, kokkuläinud rahalisi kulutusi ning rõhutatakse 

töömahu kasvu seoses linnusteuurimisega (AI, f. 8, n. 1, sü. 3, lk. 53–54) Loomulikult 

ei puudu ka seekord soov rahalise toetuse saamiseks. 
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1939. aastal jätkati kaevamisi Varbola jaanilinnal (Jaanits 1995: 40), Asvas (AI, f. 1, n. 

70, sü. 9, lk. 1) ning Lõhaveres (AI, f. 1, n. 86, sü. 11, lk. 1), kusjuures Varbolas kaevas 

lisaks Eerik Laiule ka Eesti Rahva Muuseumi arheoloog Eerik Põld (AI, f. 1, n. 22, sü. 

11, lk. 1). 

Samal aastal avaldas ka Aliise Moora artikli muinaslinnade uurimisest (Moora 1939), 

kus ta sarnaselt varasemalt teiste autorite poolt ilmunud populaarteaduslikele 

tutvustustele kirjeldas linnamägede levikut üle Eesti, andis napisõnaliselt nende senise 

klassifitseerimisviisi ning arutles terminite „linnamägi“ ning „linnus“ etümoloogia üle. 

Lisaks tuli juttu senistest saavutustest arheoloogia vallas ning järgnevatest eesmärkidest, 

milleks oli loomulikult plaanipärane linnuste uurimiste jätkamine, ilma milleta jääks 

meie esiaja teadmistesse tohutu lünk (Ibid: 212). 

1939. aasta olulisemaks väljaandeks kujunes kahtlemata linnuste uurimise seniseid 

tulemusi kokkuvõttev kogumik „Muistse Eesti linnused“ (Jaanits 1995: 38). Kuigi 

läbiuuritud alad ei olnud üleliia suure territooriumiga, suudeti kaevamistel siiski täita 

varasemalt püstitatud peaeesmärk: oli välja selgitatud iga linnuse iseloom, vanus ning 

erinevad ehitusjärgud. Lisaks tehti maalinnade esialgsetest uurimistulemustest küllaltki 

kaugeleulatuvaid järeldusi mitte ainult linnuste endi, vaid kogu muinasaegse ühiskonna 

kohta (Jaanits 1995: 39); kindlustatud asulatelt saadud andmed olid üheks põhiallikaks 

muinasaja lõppjärgu majanduse, kultuuri ja ajaloo käsitlemisel (Tõnisson 2008: 35). 

Ka sel aastal ei puudunud palvekirjad erinevatele riiklikkudele instantsidele vajaliku 

rahalise toetuse saamiseks. 25. märtsil koostas Arheoloogia Kabinet abipalve taaskord 

presidendile, et jätkata eeloleval suvel linnuste uurimistöid, mis seni olid toimunud 

riiklike ja seltskondlike toetuste varal ning pooleliolevatena vajasid edasiviimist (AI, f. 

8, n. 1, sü. 3, lk. 44). Kirjas võetakse kokku ka senised kulutused ja väljaminekud ning 

palutakse presidendilt tööde jätkamiseks hädavajalikud 2000 krooni. Sisuliselt sõna-

sõnalt sarnane kiri saadeti ka Kultuurkapitali Nõukogule ning ärakiri Eesti Teaduste 

Akadeemiale, kust loodeti samuti 2000 krooni meie muinasteaduse edendamiseks (AI, f. 

8, n. 1, sü. 3, lk. 45; AI, f. 8, n. 1, sü. 3, 25. III 1939). 

1940. aastal jätkasid ainult Harri Moora Lõhavere kantsi kaevamistega (AI, f. 1, n. 86, 

sü. 12, lk. 1) ning Eerik Laid Varbolal (Jaanits 1995: 40), sest baaside leping paiskas 
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segamini arheoloogide suvised välitööplaanid (Ibid: 41). Nimelt tuli rutates läbi uurida 

Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud lepingu alusel Punaarmee nn „piiratud 

väekontingendile“ eraldatud maadel asuvad  kinnismuistised (Ibid: 41). 

Järjekordsed taotlused rahalise toetuse saamiseks esitati Eesti Rahvapangale (märkusena 

on veel lisatud, et kiri saadeti ka Krediitpangale, Linnapangale, Eesti Maapangale ja 

Pikalaenu Pangale) (AI, f. 8, n. 1, sü. 3, lk. 24), Kultuurkapitali nõukogule (AI, f. 8, n. 

1, sü. 3, l. 25), presidendile (AI, f. 8, n. 1, sü. 3, lk. 26) ning Teaduste Akadeemiale (AI, 

f. 8, n. 1, sü. 3, lk. 24). Viimasele adresseeritud kirjas on plaanitud ka Iru linnuse 

kaevamist, kuid allikatest ei selgu, et seda reaalselt tehtud oleks. 

1930. aastate II poolt kokku võttes võib selgelt näha arheoloogiliste tööde mahu kasvu 

ning seda just eriti linnamägede arvelt. On põhjust uskuda, et ideed taotluste 

esitamisteks ning süstemaatiliseks kaevamiseks ei valminud vahetult 1936. aasta algul; 

käesoleva uurimistöö varasematest osadest (mis käsitlesid esimesi kaevamisi 1920. 

aastatel ning adressaadita kirja 1933. aastast) võib järeldada, et tegu oli pikemaajaliselt 

ning hoolikalt läbimõeldud plaaniga, mille reaalse väljundini jõuti erinevate toetuste 

abil 1930. aastate  II poolel. Lisaks kaevamiste hulga kasvule tuleks siinkohal märkida 

ka vastava kirjanduse avaldamist, mis lubas samuti lihtrahval osa saada muistsetest 

mälestusmärkidest. Jääb üle ainult oletada, mis oleks võinud juhtuda ilma baaside 

lepinguta 1939. aastal; küll aga langeks selline arutluskäik fantaasia valdkonda ning 

poleks käesolevas töös teaduslikult kasutatav. 

 

3.3 Eesti Rahvuslaste Klubide loomine ning selle panus linnamägede uurimisse 

 

Nagu töö sissejuhatavas osas tõdetud sai, leidis kogu Euroopas 1930. aastatel aset 

rahvusliku eneseteadvuse tõus, mil hakati kangelasestaatusesse tõstma mineviku 

suurkujusid ning rahvaid, aga samas heroiseeriti kättevõidetud vabadust (Lang jt 2010: 

14). Ka Eesti ei jäänud sellisest mõttelaadist eemale: Selle üheks ehedamaks väljundiks 

võib pidada Eesti Rahvuslaste Klubide (edaspidi ERK) loomist 1931. aastal, mille 

selgeks eesmärgiks oli rahvusliku võitlusrinde kujundamine (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 

2. XI 1931). 
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ERK põhikirjast võib leida erinevaid üldpõhimõtteid, millest klubi tegevus lähtus: (1) 

Eesti rahvus on kultuuriline, majanduslik ja poliitiline tervik, kellel on oma võimsuselt 

ja kestvuselt kõrgemad eesmärgid kui teda moodustavatel üksikutel isikutel või nende 

koondistel (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 9, lk. 2); (2) Eesti rahvuse ülimaks sihiks, mõtteks ja 

eesmärgiks on omapärase eesti rahvusliku kultuuriloomingu suurimal määral 

arendamine ning Eesti kui iseseisva kultuurilise majandusliku ja poliitilise üksuste 

võimas maksmapanek rahvaste peres (Ibid); (3) Eesti rahvuse kõrgemate eesmärkide 

saavutamiseks peavad rahvust moodustavad üksikisikud ja nende koondised omas 

tegevuses alluma rahvuse üldhuvidele ja nõuetele, mille kavakindlaks teostajaks on 

Eesti rahvusriik õiguse ja sotsiaalse õigluse põhimõtete alusel (Ibid). Neid põhimõtteid 

lühidalt kokku võttes võib põgusalt järeldada, et ERK oli tugevalt rahvusmeelselt 

meelestatud organisatsioon, mille tegevus pidi arendama sisuliselt kõiki erinevaid 

ühiskonnaelemente, alustades majandusest ning lõpetades näiteks spordiga. 

ERK-sse olid koondunud nii vanemad kui nooremad ülikooli õppejõud, aga ka üleüldse 

rahvuslikult mõtlevad isikud erinevatest poliitilistest üksustest või ametialadelt (ERA, f. 

2698, n. 1, sü. 12, 2. XI 1931). Organisatsioon töötas kolmes sektsioonis: 

kultuurpoliitilises, üldpoliitilises ja majanduspoliitilises; igas sektsioonis tehti vaimne 

ettevalmistustöö, mille teostamisele asuti klubi koosolekutel (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 

2. XI 1931). 

Ka Eesti arheoloogid ei jäänud ERK tegevusest kaugele: 1933. aastal määrati Harri 

Moora kultuurpoliitilise sektsiooni esimeheks (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 2, lk. 20), aasta 

hiljem asus klubi kirjatoimetaja kohale Richard Indreko (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 2, lk. 

33), kusjuures viimane liitus klubiga alles samal, 1934. aastal (ERA, f. 2698, nim 1, sü 

9, lk. 22). Seda arvestades on põhjust oletada, et just nemad mõjutasid esmalt ERK 

tähelepanu pööramist muinaslinnuste temaatikale, lootes ehk sel moel toetust 

süstemaatiliste kaevamiste alustamiseks. Olid ju muistsete eestlaste kantsid kahtlemata 

objektid, mille arendamine, uurimise edendamine ning rahvale teadvustamine oli 

kooskõlas ERK üldpõhimõtetega. 

1936. aastal aset leidnud murrangus senises linnuste uurimisloos mängiski tõenäoliselt 

otsustavat rolli ERK, kelle eestvedamisel linnamägede tundmaõppimine rahvuslikuks 

ülesandeks seati ning ka valitsusringkondadesse viidi. Seejärel järgnesid toetused 
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erinevatelt asutustelt ja ettevõtetelt, ERK moodustas muinaslinnade teaduslikeks 

kaevamisteks erifondi ning hakkas selle otstarbeks seltskonnalt raha koguma. (Jaanits 

1995: 32) 

Sama aasta kevadel tõsteti ERK-s päevakorda linnuste küsimus ning lõpuks jäädigi 

peatuma Tallinna lähedal asuva Iru linnuse juurde, et seda muinasteadlikult uurida ning 

seejärel kaevamistulemuste põhjal rekonstrueerida (AI, f. 1, n. 19, sü. 11). Kaaluti ka 

Lohu linnuse ülesehitamist, kuid arvestades Tallinna kesksust transpordisüsteemis, 

otsustati siiski Iru kasuks (Safranovski 2009: 6). Hiljem osutusid võimalikeks 

variantideks veel ka Kuusalu Muuksi ja Harju-Madise linnuse taastamised (ERA, f. 

2698, n. 1, sü. 12, 22. V 1936), kuid ühel või teisel põhjusel need 

rekonstrueerimiskatsed ideetasandist kõrgemale ei jõudnud. 

Järgnevate aastate jooksul kujuneski Iru linnusest tõeline publikumagnet, meelitades 

endale külla nii vanemaid kui ka nooremaid ajaloohuvilisi. Näiteks korraldas ERK 

1937. aasta suvekuudel Irul õppepäevi, millest enamus kaevamistega seotud inimesi 

võttis osa rahvale seletuste andjatena, lisaks viidi läbi demonstratiivseid kaevamisi  

(Lisa 4; Marksoo erakogu) (AI, f. 1, nim 19, sü. 13, lk. 1). Sel moel oli ajaloohuviliste 

osakaal vägagi suur, mis omakorda võimaldas korraldada ekskursioone (AI, f. 1, nim 

19, sü. 13, lk. 1). Lisaks olid tegevusega seotud ka sõjaväeringkonnad: nimelt 1937. 

aastal tähistas just Iru linnusel Harju maleva Rävala malevkond oma aastapäeva 

pidustusi; muuhulgas nimetati Kaitseliidu Iru kompanii pealik ümber ülikuks ning talle 

anti vanaaegne mõõk ja kilp, mis olid valmistatud Harri Moora juhatusel (ERA, f. 2698, 

n. 1, sü. 12, 28. VI 1937). Aset leidnud üritus kujunes erakordselt menukaks 

pidupäevaks rahva seas, meelitades ligi tuhandeid inimesi ühe päeva jooksul ning 

pakkudes külalistele erinevaid populaarteaduslikke programme, alates lühiloengutest 

spetsialistide poolt lõpetades muistsete mõõgavõitluste demonstreerimisega (ERA, f. 

2698, n. 1, sü. 12, 30. VI 1937). 

Varsti pärast 1936. aasta kaevamisi sai Ott Kangilaski valmis ka küllaltki tõetruu 

rekonstruktsioonikatsega Iru linnusest (AI, fk 4072). 1938. aastal valmis samuti Iru 

makett, mille asupaigaks on täna Tallinna Linnamuuseumi filiaalina tegutsev Kiek in de 

Kök (Safranovksi 2009: 6). 
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Eesti Riigiarhiivi ERK väljaannete kogust võib leida ka ohtralt ajaleheartikleid Iru 

linnusest, mis tihtipeale on autorita, vahel aga on osutunud allakirjutajateks arheoloogid 

(ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12). Vahemikus 1936–1937 leidis siinkirjutaja koguni üle 

kahekümne artikli, mille peakirjadeks on konkreetselt Iruga seotud kaevamised või 

sündmused. Korra on Iru ristitud koguni Eesti Pompeiks (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 21. 

VIII 1936). „Iru linnuse saladused päevavalgele“ (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 18. VII 

1936), „Iru oli vanadele eestlastele tähtsaks keskuseks“ (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 21. 

VIII 1937), „Muinas-Eesti relvapidu Irus“ (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 28. VIII 1937) on 

kõigest mõned üksikud pealkirjad, mis „röövisid“ terved leheküljed ajakirjadest. Suur 

osa tutvustusi käsitleb saadud leide; paljud artiklid räägivad linnuste taastamiskatsetest, 

mida nähti riikliku tähtsusega ülesandena; mõned tööd arutlevad teemadel, kas ja miks 

võis Iru olla siinne keskus – probleemidering oli väga lai. On arusaadav, et selline 

kajastatus sai toimida ainult ühel olulisel eeldusel, milleks oli lihtrahva (aga kahtlemata 

ka poliitilise eliidi) kasvav huvi. Kui kohalikud poleks soovinud tähelepanu pöörata 

sellistele monumentidele, oleks ka nende uurimine ning kajastamine ilmselt märksa 

väiksemal määral toimunud. Tegu oli protsessiga, millest võitsid kõik – haritud 

arheoloogiaspetsialistid, riigivõimuesindajad ning üleüldse kõik ajaloohuvilised. 

Sel moel ei ole raske näha ERK suurt rolli muinasaja uurimise edendamisel: tegu oli 

organisatsiooniga, mis võttis endale sisuliselt pühalikuks eesmärgiks kaitsta ja taastada 

eesti inimeste minevikukandjad, et rahvas ei kaotaks kunagi kontakti nendega. 

Muinaslinnuste abil siinse maa esiajaloo tundmaõppimine oli ülimalt oluline viis 

säilitamaks ja kaitsmaks ühtset rahvusriiki ühtse ideoloogia ja nägemusega. 

 

3.4 Eesti Kaitseväe ja arheoloogide vaheline koostöö 1930. aastatel  

 

1920. aastate esimesel poolel alguse saanud koostöö arheoloogide ning Eesti Kaitseväe 

vahel jätkus ka 1930. aastatel. Esmalt tuleks ära märkida, et 1936. aasta oktoobrikuus 

saabus Arheoloogia Kabinetti 20 aerofotot erinevatest muinaslinnustest (AI, fk 4028–

4047): 15 pilti on saadetud Üksiku Merelennusalga poolt (pildistajaks on olnud kapten 

Martin Sukk), 5 aga Üksiku Lennuväe II diviisi poolt. Fotode kirjeldusse on lisatud 

pildistatava linnamäe nimi. 
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1936. aasta suvel pühitseti kolmandat korda üle kogu Eesti võidupüha, mille 

seekordseks üheks eesmärgiks oli muinaslinnuste esiletõstmine rahva seas (Võidupüha 

pühitseme… 1936). Võidupüha tähistamiseks loodi vastav komitee, mille etteotsa 

kuulusid Kaitseliidu juhtivad isikud. Et aga muinaslinnuseid jäädvustada, leiti, et tuleb 

nende juurde paigutada vastavad (malmist) juhitulbad ja lipuvardad. 1 X 1,5 ruutmeetri 

suurustel malmtahvlitel pidi paiknema Eesti kaart, millel oleks peale kantud kõikide 

linnuste asukohad, nii et konkreetne muistis eraldi ära märgitud oleks (iga linnuse 

juurde pidi kuuluma vastav malmtahvel). Võidupüha auks plaaniti ka sobivatele 

kõrgematele linnamägedele asetada alalised võidutulealtarid (Ibid). Sedasorti 

teavitustöö oli kahtlemata ka üks esimestest ning eeskuju seadvatest sammudest 

uhkemate linnuste esiletõstmiseks. 

1938. aastal saadeti taas Arheoloogia Kabinetile 10 aerofotot, millest 3 olid Keila 

linnusest, 7 aga erinevatest kalmetest (AI, fk 4579–4589). Kõik pildid on tehtud Üksiku 

Merelennusalga poolt, pildistajaks taas kapten Martin Sukk. Kui aga 1936. aastal 

saadud pildid tulid koos arvega, siis 1938. aastal on mainitud, et ülesvõtted anti 

kingitustena. Veel on kommentaaridesse sel korral kirja pandud täpne pildistamisaeg, 

kõrgus ning kasutatav kaamera (AI, fk 4579–4589). 

Samast aastast on pärit väga korrektsed ning detailsed plaanid mitmest linnusest: Äntu-

Punamäest (Lisa 4) (AI, f. 4, s. 69, nr 2, 1:1000, 1:2000), Toolsest (AI, f. 4, s. 69, nr 48, 

1:1000, 1:2000) ning Jänedast (AI, f. 4, s. 69, nr 13, 1: 1000). Kõigi jooniste koostajaks 

on olnud leitnant Priidik Vellema 4 (Lisa 5; AI f 1, n 103, s 6). Plaanidel on detailselt 

märgistatud põllu-, metsa- ning heinamaa-alad, esitatud on ka profiilijoonised (Lisa 6; 

AI, f. 4, n. 2, s. 69, 1:1000, 1:2000). Loomulikult ei puudu pikkus- ning kõrgusmõõdud 

                                                             
4Priidik Vellema (sündides Ferdinand Veltmann) sündis 1905. aastal Järvamaal. 1920. 

aastatel liitus ta Kaitseväega, kus ta 1932. aastaks omandas leitnandi auastme. Kaks 

aastat hiljem vahetas ta oma nime Priidik Vellemaks. 1935. aastast alates töötas ta 

Kaitsevägede staabi juurde kuuluvas topo-hüdrograafia osakonnas, olles seal õppejõud 

ning saades hiljem ka kapteni auastme. Priidik Vellema suri 1989. aastal Tallinnas. 

(Ohvitseride andmekogu: [http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1]. 13. 05. 2012.) 

 

http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1
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ega leppemärgid. Joonised on värvilised, selgelt arusaadavad ning mõistetavad. 

Plaanidele on iseloomulik vägagi professionaalse väljanägemine, mis tõendab, et 

nendega on nähtud palju vaeva ja jooniste valmimine on usaldatud õigele inimesele. 

Eesti Kaitseväe osalust Eesti arheoloogiateaduses võib 1920. ning 1930. aastatel näha 

väga tõsise, sihikindla ning plaanipärase tegevusena, millest oli arheoloogidele palju 

abi. Siinkirjutajale on jäänud mulje, et senises uurimisloos pole selle riikliku instantsi 

tähtsust ühel või teisel põhjusel piisavalt selgelt rõhutatud. On näha, et Kaitseväe poolt 

panustati palju vaeva, ressursse ning energiat: selle tõestuseks on arvukad õhufotod, 

linnuste juurde rajatud malmtahvlid ning Priidik Vellema plaanistused linnamägedest. 

See kõik on olnud tohutuks abiks eesti arheoloogiale ning minevikuteadmistele 

üleüldse. 

 

3.5 Kindral Johan Laidoneri seos eesti arheoloogiaga  

 

On teada, et Eesti Vabadussõja sangar kindral Johan Laidoner omas suurt ajaloohuvi, 

mis aga laiemale üldsusele pole ehk väga tuntud asjaolu. Sellest lähtuvalt mängis ka 

tema märkimisväärset rolli eesti arheoloogiateaduse aktiivses edendamises 1930. aastate 

II poolel. 1930. aastatel, olles ümbritsetud rahvusromantilistest meeleoludest ning 

võrdlemisi noore vabariigi püüetest oma minevikku kuulsusrikkalt esile tõsta, huvitas ka 

Johan Laidoneri eestlaste muistse vabadusvõitluse erinevad aspektid. Samas tuleb 

lisada, et olles omandanud korraliku hariduse ja ettevalmistuse üldises sõjaajaloos, olid 

Johan Laidonerile maailma ajaloo taustal eesti ajaloo küsimused ja sündmused pidevalt 

huvi pakkunud. (Reintam 1999: 77) 

Juba 1926. aasta novembrikuus näitas Johan Laidoner välja oma ajaloohuvi, kinkides 

Tartu Ülikoolile 3000 aasta vanuse terrakotast lõvikuju, mille päritolukohaks oli iidne 

Assur (Ibid: 81). Lisaks kinkis ta sama vana ning haruldase assüüria päritolu kiilkirjaga 

kaetud savitahvli ja savist ümbriku ning veel ka kiilkirjaga tableti Sumerist, mis pärines 

ajavahemikust 2000–1900 eKr. (Ibid: 81). Johan Laidoneri panus Eesti ajalooteadusesse 

ei lõppenud aga kaugeltki sellega. 
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Omaette huvitava probleemi ette aga satume, kui üritame leida Johan Laidoneri ning 

eesti arheoloogide esmast kokkupuutepunkti. Üks loogiline koht, kust otsinguid 

alustada, võiks siinkirjutaja arvates olla ühine üliõpilasorganisatsioon. Kuulusid ju 

juhtivad linnustespetsialistid Harri Moora ja Eerik Laid (kellega Johan Laidoner kõige 

tihedamalt suhtles, sellest aga eespool) korporatsioonidesse nagu ka Johan Laidoner, 

kust võinuks edasised sõprussuhted alguse saada. Kahjuks ei anna aga selline 

lähenemisviis tulemusi. Nimelt kuulusid Harri Moora, Eerik Laid, Aarne Michaël 

Tallgren ning Osvald Saadre korporatsiooni „Veljesto“ (Ints 1991: 14). Veljestolased 

distantseerusid poliitikast, võtmata osa erakondade tegevusest; nende poliitikasse 

sekkumine piirdus peamiselt kultuuri- haridusküsimustega (Ibid: 14). Laidoneri 

seostatakse aga korporatsioonide Sakala ning Leola (Turtola 2008: 67). 

Huvitava asjaolu juurde jõuame ka siis, kui uurime Eerik Laiu sugupuud. Nimelt selgub, 

et arheoloogi vanaisa Jaan Ostrovi vend oli Jaak Ostrov, kellel oli omakorda pojapoeg 

Mihkel Alfred Ostrov (Hiljem Laid) (Personaalraamat. Tori; 1856–1857: 

[http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1282.1.366:124] 13. 05. 2012). Viimase 

mehe puhul oli aga tegu sõjaväelise isikuga, kelle õemees oli koguni kindralmajor 

Andres Larka (Ohvitseride andmekogu: [http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1] 13. 

05. 2012). Eesti Vabadussõjaliste Keskliidu, Andres Larka ning Johan Laidoneri ja 

president Konstantin Pätsi vaheline võimuvõitlus ei vaja siinkohal vast tutvustust ega 

pole käesolevat tööd arvestades ka olulise tähtsusega. Küll võib aga näha, et Eerik Laiu 

lähedased sugulased olid rohkem või vähem seotud kõrgemate sõjaväeliste isikutega – 

äkki sel moel, ühiste tuttavate kaudu, sai alguse Johan Laidoneri ja Eerik Laiu tutvus? 

Samas on selge, et esitatud materjalide puhul ei saa kindlusega väita midagi, pigem on 

tegu optimistliku katsega näha seost seal, kus seda tegelikkuses ilmselt pole.  

Kõige suurema tõenäosusega tuleb vaadata Eerik Laiu tööalast karjääri, kui tahame 

leida tema esmast kokkupuudet Johan Laidoneriga. Olulise tähtsusega on siinkohal fakt, 

et 1935. aastal valiti Eerik Laid Eesti Rahva Muuseumi sekretäriks, küll aga sai ta ses 

ametis töötada kõigest 8 kuud, misjärel asus äsjarajatud muinsuskaitseinspektori kohale 

(Viires 1991: 11). Selline sündmuste kulg eeldab, et Eerik Laid pidi väga hästi kursis 

olema Eesti (kinnis)muististega, mida ta oma professionaalse suhtumise ning hariduse 

tõttu kahtlemata oligi. Siinkirjutajale tundub vägagi reaalne, et Johan Laidoner, lähtudes 

http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1
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oma ajaloohuvist, pöördus just seetõttu Eerik Laiu kui kõrgema muinsuskaitsega 

tegeleva riigiametniku poole, saamaks vastusi oma küsimustele ning võimaluse korral 

pakkudes midagi omalt poolt ka vastu. 

Eerik Laiu ja Johan Laidoneri vahel võib 1930. aastatel täheldada vastastikust koostööd 

ning ühist huvi siinsete muinaslinnuste vastu. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis on 

säilinud foto, millel on näha Eerik Laidi, Johan Laidoneri ning veel väikest seltskonda 

Iru linnusel: Eerik Laid seisab kaevandi äärel, ilmselt selgitades midagi Johan 

Laidonerile, kes kaevandisse on astunud (Lisa 7; AI, fk. 10947). Kahjuks pole fotol aga 

kommentaare, kunas see on tehtud või kes olid ülejäänud inimesed pildil. Küll aga 

üritas siinkirjutaja fotot dateerida, uurides selle jaoks erinevaid ülesvõtteid Iru 

kaevamistest ning pöörates hoolikat tähelepanu ümbruskonnale ning avatud/suletud 

kaevanditele. Sel moel julgeks foto tegemise aastaks pakkuda 1936. 

1938. aastal aset leidnud Varbola Jaanilinna arheoloogiliste kaevamiste tulemuste 

kokkuvõttes mainis Eerik Laid üldkäsitluses „Muistse Eesti linnused“, kuidas Johan 

Laidoner on autori tähelepanu juhatanud ühele sõjalis-stateegilisele faktile, mis 

arheoloogil jäi kahe silma vahele (Laid 1939: 212). Lisaks on teada ka legendilaadne 

lustakas lugu, kuidas Johan Laidoner korteežiga kord Varbola linnust tulnud vaatama 

ning Eerik Laid sõitnud seejärel oma mootorrattaga otse linnuse mäest üles (mis on 

küllaltki järsk ning umbes 10 m kõrge), et olla linnuse hoovis külalisi vastu võtmas 

(Reintam 1999: 80). 

Eelpool mainitud Priidik Vellema detailsete plaanidega Eesti linnamägedest oli samuti 

Johan Laidoner tihedalt seotud. Nimelt kirjutas ta 1938. aasta jõulukuul kolmele peale 

omapoolseid märkusi ja kommentaare, lähtudes seejuures tihtipeale just sõjalisest 

aspektist (AI, f. 4, n. 2, s. 69, 1:1000, 1:2000; AI, f. 4, n.. 48, s. 69 1:1000, 1:2000; AI, 

f. 4, n. 13, s. 69, 1:1000). Siinkohal on paslik ära märkida asjaolu, et nõukogude ajal on 

Johan Laidoneri allkiri plaanilt kustutatud või ära lõigatud. Kuna plaanidele kindrali 

oma käega kirjapandud märkused on igati asjakohased, siis on põhjust need siinkohal ka 

ära tuua: 

„Toolse linnuse mullavallid on paremini säilinud kui üheski teises Eesti linnuses – vist 

küll selle tõttu, et linnuse maaala oli ja on praegu kaetud metsaga, sest looduslike 

tingimuste tõttu ei saanud seda kohta muuks otstarbeks tarvitada.  
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Toole linnuse ajaloo uurimisel peab silmas pidama asjaolu, et Kunda jõgi vanematel 

aegadel ei voolanud merde mitte praeguse sängi, vaid Toolse jõe sängi kaudu ja nii siis 

Toolse linnus oli vist küll kaubandusliseks kohaks suurema jõe suudme (sadama) 

ligidusel; linnuse ehitus nagu kinnitab ka seda asjaolu: linnus koosneb kahest osast – 

päris linnusest ja eeslinnusest või õigemini ütelda – kaubaõuest; viimasesse võidi sisse 

lasta võeraid kaupmehi, aga need olid alalise valve ja relvade – viske odad, nooled – 

mõju all linnuse peavallilt.  

Sõjalisest seisukohast väärib tähelepanu asjaolu, et sissekäiku pealinnusesse (lääne pool 

kõrgust 36,2) võib väga hästi kaitsta aktiivselt relvadega mainitud valli kõrgustikult; 

samat sissekäigu kaitsesüsteemi võib jälgida ka mitme teise Eesti linnuse juures 

(Varangu). 

Toolse linnust oli vist küll omal ajal üheks tähtsamaks kaubanduse kohaks Virumaa 

põhja rannikul, sest Toolse tagamaaks oli jõukas Virumaa lääne osa ja siit läks mööda 

suur kauba tee Läänemerest Neva jõele ja sealt edasi Volga kaudu ida maadele ja 

Dnepri jõe kaudu Bütsantsi.“ (AI, f. 4, n. 48, s. 69, 1:1000, 1:2000) 

Tasuks mainida, et Jäneda linnamäe plaanile on Johan Laidoner märkinud ka, et käis 

1938. aasta suvel linnuseid otsimas koos professor Jüri Uluotsaga: „1938. aasta suvel 

üheskoos professor J. Uluotsaga otsisime niisugust linnust Voores, kus Saie juures 

parim läbikäik läbi Jägala jõe“  (AI, f. 4, n.13, s. 69, 1:1000). Viimane pole küll oma 

töödes meie linnamägesid otseselt kunagi käsitlenud, pigem on ta uurinud muinaseesti 

ühiskonda, riiklust ning sotsiaalseid suhteid (Uluots 1932) 

1939. aastal loovutas Johan Laidoner lahkelt Eesti Teaduste Akadeemiale ühtekokku 9 

aerofotot erinevatest Eesti muistsetest linnamägedest (AI, fk 4853–4859). Mitme 

ülesvõtte puhul on tegijaks täheldatud Üksik Merelennusalk, lisatud on veel ka 

kõrgusmõõdud. 

Ülo Puustak
5
 Eesti Muinsuskaitseametist teadis siinkirjutajale rääkida (Puustaki 

suulised andmed autorile), kuidas 1980. aastate algul toodi Tallinnasse Uus tänav 18 

asuvasse muinsuskaitsehoonesse pronkstahvel „Eesti linnused“ (Lisa 8; Puustak 2012). 

Toojaks oli vene mereväeohvitser, kelle väitel leiti Viimsi mõisast radarijaama keskuse 

pööningult riidesse mässitud plaat. Kuna saadi aru, et tegu oli pronksiga ning sellel 

nähti ka Eesti kontuurkaarti, otsustati see tuua muinsuskaitsesse. Külalist vastu võtma 

asunud toonane muinsuskaitseinspektor Olev Maas mõistis, et tegu üldplaaniga, millel 

                                                             
5
 Ülo Puustak on kauaaegne Eesti Muinsuskaitseameti töötaja, kes oli tööl ka 1980. 

aastatel, kui asutusse toodi Johan Laidoneri kodust leitud pronkstahvel – autor. 
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olid kujutatud kõik muistsed Eesti linnused ning et see pärineb 1930. aastatest, mil 

selliseid plaate valmistati. Kui aga linnamägedel paiknenud tahvlid olid tehtud malmist 

ning omasid konkreetse linnuse juures kontuurkaardil teistsugust märgistust, siis see 

eksemplar oli valmistatud pronksist ning puudus ühe kindla kinnismuistise eristus, 

mistõttu oli pigem tegu üldtahvliga, kus olid kõik muinaslinnused esindatud. Oluline on 

siinkohal aga asjaolu, et Viimsi mõis oli varem Johan Laidoneri residents. Miks sattus 

tema kätte aga selline uhke pronkstahvel? Tundub väga võimalik, et Johan Laidoner sai 

pronkstahvli tänutäheks oma tehtud töö eest muinaslinnuste uurimisel. Kes täpsemalt o li 

pronkstahvli tellijaks (ehk Haridusministeerium?) ning milline võiks olla selle detailsem 

taust, jääb dokumentide puudusel aga selguseta. Fakt on aga see, et Johan Laidoneri 

kodust leitud Eesti muinaslinnuste pronkstahvel ripub tänase päevani Uus tänav 18 

asuvas Muinsuskaitseameti hoones. 

Eelnevat kokku võttes võib julgelt tõdeda, et Johan Laidoneri näol leidsid eesti 

arheoloogid 1930. aastatel ajaloohuvilise, kes oli nii töö kui sõnaga valmis panustama 

meie linnusteuurimisse. Ta oskas spetsialistide tähelepanu juhatada asjadele, mis muidu 

oleks ehk märkamata jäänud. Johan Laidoneri abil valmis kindlasti korralikum üldpilt 

siinsetest muistsetest kantsidest, kusjuures kindral ise oma kiindumusega mineviku 

vastu oli sügavalt huvitatud eesti arheoloogia- ja ajalooteaduse edendamisest. Selline 

koostöö kujunes lõpuks kogu riigi ja rahvale väga kasulikuks ning produktiivseks, sest 

üheskoos astuti edasi suur samm siinse ajaloo põhjalikumal tundmaõppimisel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti muinaslinnused kui ajaloo verstapostid ning olulised teabeallikad on juba 

aastasadu minevikuhuvilistele rohkelt kõneainet pakkunud. Neid on uuritud teaduslikult 

ning saadud informatsioon mängib suurt rolli meie ajalooteadvuses. Tuleb aga tõdeda, 

et muinaslinnuste uurimislugu ei ole alati aja jooksul ühtlaselt kulgenud: ühel hetkel on 

neile rohkem tähelepanu pööratud, teisel vähem.  

Käesolev historiograafiaalane bakalaureusetöö analüüsis, mil moel toimus eesti rahva 

muistsete linnuste uurimine Eesti Vabariigis 1920.–1930. aastatel. Erinevatel aegadel on 

siinsetest linnamägedest avaldatud hulgaliselt kirjandust, kus rohkem või vähem on 

tutvustatud senist uurimisseisu, küll aga pole sellist teemat eraldi sügavuti käsitletud. 

Sestap võibki käesolevas uurimustöös näha esmakordset katset ühildada erinevaid 

allikaid ja käsitlusi (aga ka lähenemismeetodeid), saamaks võimalikult täpse ning 

detailiderohke ülevaate sellest, mida tehti aastatel 1920–1940 Eestis ära muinaslinnuste 

teaduslikus (aga ka populaarteaduslikus) uurimises. 

Sellist tööd koostades kujuneb paratamatult teatud osa referatiivseks: leidub mitmeid 

historiograafilisi käsitlusi, mille kasutamata jätmine oleks mõeldamatu, mistõttu tuleb 

neid tutvustada, orienteerumaks probleemistikus. Samas aga on raske taolistes 

uurimustes leida midagi uut, millele varasemad autorid juba tähelepanu poleks 

pööranud. Sestap olengi oma bakalaureusetöös kasutanud lisaks teistsugust 

lähenemisviisi, mis võimaldaks esile tuua fakte, mis seni päevavalgele pole tulnud. Sel 

moel kujunes oluliseks osaks uurimise koostamisel ja ülesehitamisel erinevad 

arhiivimaterjalid, mida seni põhjalikult käsitletud pole. Analüüsitud on mitmesugust 

kirjavahetust (palvekirjad, taotlused, ringkirjad, mustandid jpm), fotosid, arhivaale, 

dokumente, lisaks on räägitud erinevate ühel või teisel viisil teemaga kursis olevate 

inimestega. Kõike seda mitmekülgset ning laiahaardelist infobaasi on üritatud ühtseks 

tervikuks luua, püstitades eelnevalt küsimusi ning luues seejärel seoseid vastuste 

saamiseks, probleemide lahendamiseks. Usun, et selline lähenemisviis õigustas end: töö 

käigus on esile toodud mitmeid nüansse ning teemasid, mis seni laialdasemat 

kajastamist pole leidnud.  
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Tööst selgub, kuidas 1920. aastatel sai esmakordselt alguse muinaslinnuste järjepidev 

uurimine Eestis. Kuigi ka varem olid nad mõningate uurijate tähelepanuobjektiks, siis 

alles Eesti Vabariigi tekkimise ning Tartu Ülikooli taasavamise ajast alates võime näha 

teatud järjekindlust iidsete kantside tundmaõppimisel. Samas aga tuleb tõdeda, et selline 

uurimustöö ei olnud esmalt väga mahukas ega suurejooneline: toimusid kõigest mõned 

üksikud arheoloogilised kaevamised, peamiselt aga piirduti linnuste kirjeldamise ning 

välise analüüsiga. Selline uurimismeetod ei pakkunud kindlasti väga palju soovitud 

infot ning paratamatult jäid mitmed küsimused lahenduseta, kuid ressursse arvestades ei 

olnud võimalik uurimismahu suurendamine. See aga annab alust arvata, et meie 

juhtivad teadlased mõistsid millalgi juba 1920. aastate II poolel, et taoline uurimisviis 

võib anda ainult eelinfot muistisest ning et tegelikud kaevamised peaksid toimuma 

oluliselt suuremas mastaabis. 

Samas aga hakati publitseerima vastavateemalist kirjandust, mille hulk ajas üha kasvas. 

Lisaks kirjutasid ka mittespetsialistid kirjatöid, käsitledes muinaslinnuseid ning üritades 

levitada ideed, mille kohaselt sellised ajaloolised mälestusmärgid vajavad suuremat 

kajastust. Küll aga jäid taolised tööd pigem populaarteaduslikku valda, ütlemata midagi 

uut ning erilist linnustest. 

Sel ajajärgul hakkasid esmakordselt Eestis välja kujunema kaks spetsialisti – Eerik Laid 

ning Harri Moora –, kes süüvisid linnustetemaatikasse üha enam, üritades nende 

muististe uurimisel teha ka kaugeleulatuvamaid järeldusi esiaegse ühiskonna ning 

sotsiaalsuse kohta. 

Äärmiselt tähtsal kohal eesti arheoloogiateaduse arendamisel oli Eesti Kaitsevägi. 

Nimelt hakati Aarne Michaël Tallgreni eestvedamisel 1920. aastate I pooles 

uurimustööde edendamiseks abi paluma Kaitseväelt ning seda eelkõige aerofotode näol. 

Juba 1923. aastal laekusid Arheoloogia Kabinetti ülesvõtted esimestest linnamägedest, 

aastate jooksul selliste fotode hulk aina kasvas. Kirjavahetust uurides võib näha, kuidas 

teadlased palusid Kaitseväe abi, sest maapinnalt tehtud fotod jäid liiga ühekülgseks. 

Selline koostöö toimis ning tulemuseks olid mitmed uhked fotod (ja plaanid) nii 

linnustest kui ka asulakohtadest.  
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Töö käigus on lugeja tähelepanu üritatud juhtida olulistele sündmustele ning teguritele, 

mis tugevalt mõjutasid arheoloogiateadust 1930. aastatel. Selleks ajaks oli selge nii 

teadlastele kui ka riiklikele instantsidele muistsete kantside põhjaliku uurimise vajadus 

ning peamine probleem, mis senist tegevus pärssis: rahapuudus. Selle põhjal võib 

oletada, et 1930. aastate II poolest Arheoloogia Kabinetilt pärit palvekirjad rahaliste 

taotluste saamiseks oli väljund ideele, mis esmalt võis arheoloogidel tekkida juba 

aastaid varem. Siinkohal on oluline mõista ühiskonnas valitsevat rahvusromantilist 

ideoloogiat, mille eesmärgiks oli rahva ühendamine kuulsusrikka mineviku abil. See 

tähendas, et Haridusministeerium, riigivanem, erinevad pangad ning teadust edendavad 

organisatsioonid olid valmis eraldama Arheoloogia Kabinetile vajaminevat kapitali, 

edendades niiviisi linnuste uurimist. Sellise tegevuse tagajärjel said kasu kõik – arenes 

nii minevikuteadus ning ka rahvas leidis üha rohkem kuulsusrikkaid pidepunkte, millele 

üheskoos oma ajalugu toetada.  

1930. aastatel mõjutas siinse arheoloogia käekäiku Eesti Rahvuslaste Klubide loomine, 

mille eesmärgiks oli Eesti kultuuri, ühiskonna, poliitika ja majanduse edendamine. 

Oluliseks ideeks, millest oma tegevuses lähtuti, oli Eesti ainulaadsuse, erakordsuse 

rõhutamine maailma rahvaste keskel. Selline mõtteviis nägi kahtlemata ette mineviku-

uurimise edendamist, millest said ka arheoloogid kasu. Huvitav on siinkohal märkida, et 

nii mõnedki Tartu Ülikooli arheoloogid võtsid aktiivselt ERK tegevusest osa, olles 

selles organisatsioonis kõrgetel ametikohtadel. ERK üheks suurimaks panuseks kujunes 

Iru linnuse kaevamise rahastamine, rekonstruktsioonikatsed ning suuremahuline 

teavitustöö rahva seas, mis tõi selle iidse kantsi, küll aastasadu hiljem, taas tähelepanu 

keskpunkti. Iru kaevamised olid väga aktuaalsed, neid jälgiti suure huviga. 

Juba varem alguse saanud koostöö Eesti Kaitseväega jätkus aktiivselt ning 

produktiivselt samuti 1930. aastatel. Jällegi tuleb mainida suurt hulka aerofotosid, mis 

Arheoloogia Kabinetti laekusid. Lisaks peab märkima linnuste (näiteks Toolse, Jäneda 

ja Äntu-Punamäe) vägagi detailseid plaane, mille autoriks oli leitnant Priidik Vellema. 

Joonised paistavad silma oma professionaalsuse ja korrektsusega. Kõik eelnev on 

selgeks tõestuseks, et Eesti Kaitseväest kujunes 1920.–1930. aastatel siinsetele 

arheoloogidele äärmiselt oluline abiline, sest on näha, et Kaitsevägi panustas suurel 

hulgal raha, aega ning energiat, aitamaks minevikuteadust – niivõrd hulgalised 
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aerofotod ning põhjalikud plaanistused ei sünni üleöö. Lisaks oli Kaitsevägi juhtiva 

rolliga osaline aktsioonis, mille käigus püstitati eesti muinaslinnuste juurde malmist 

tahvlid, tähistamaks linnuse olemasolu ja asulapaika. 

Olulise tegurina eesti arheoloogiateaduse käekäigus tuleb näha kindral Johan Laidoneri 

panust. Nimelt võib dokumente uurides täheldada Vabadussõja sangari suurt ajaloohuvi, 

mis, paistes välja juba 1920. aastatel, kasvas 1930. aastatel üha enam. Selgelt ilmnevad 

ka Johan Laidoneri ning arheoloogide omavahelised kontaktid, eriti Eerik Laidiga. Neid 

kahte ühendav ajaloohuvi viis suurmehed kokku (millal ning kuidas täpsemalt, on 

samuti üritatud töös kajastada) ning üheskoos on üritatud leida vastuseid mitmetele 

linnustealastele küsimustele. Johan Laidoner on omalt poolt tõstnud esile mitmeid 

sõjalis-strateegilisi nüansse linnamägede kohta, mis muidu oleks arheoloogidel vahest 

kahe silma vahele jäänud. Parima näitena selle kohta võib tuua leitnant Priidik Vellema 

tehtud plaanid, millele kindral omakäelisi kommentaare ning märkusi on lisanud. Lisaks 

selgub neist plaanidest, et Johan Laidoner iseseisvalt (või mõne kaaslasega) linnuseid 

koguni otsimas on käinud. Ka on Johan Laidoner arheoloogidele annetanud mitmed 

ülesvõtteid linnustest. Veel on aastakümneid hiljem kindrali endisest kodust Viimsi 

mõisast leitud suur pronkstahvel, kus on peal kõik Muinas-Eesti linnused. Küll aga 

puudub täpsem taustinfo plaadi kohta, mis samas aga lubab pakkuda välja oletusi, et 

tegu võis olla kingitusega Johan Laidonerile, tänamaks teda tehtud töö eest 

linnusteuurimisel. 

Seniseid linnustealaseid historiograafilisi kirjatöid uurides on siinkirjutajale jäänud 

mulje, et nii mitmedki olulised nüansid on ajalooteaduses miskipärast kaduma läinud. 

Aja jooksul on osad rõhuasetused muutunud, mistõttu korrektsuse huvides oleks tarvilik 

mõningane uurimisseisu ümberhindamine. Käesolevast tööst on selgelt näha erinevate 

asjaosaliste tähtsust (Eesti Kaitsevägi, Johan Laidoner, ERK) meie linnusteuurimise 

ajaloos, mida täna piisavalt esile pole tõstetud. Ometi on tegu oluliste isikutega 1920.–

1930. aastatel, mil meie arheoloogiateadus oma esimesi suuremaid iseseisvaid samme 

tegi. Oma töö valguses pean oluliseks, et neist abilistest rohkem räägitaks ja lugeja pilt 

arheoloogia historiograafiast oleks laiem ja selgem. 
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The history of research of prehistoric hillforts in Estonia during the 1920’s and 

1930’s. 

Summary 

 

Prehistoric hillforts are one of the greatest monuments of history for estonian people. 

For over hundreds of years they have stood there and witnessed different times, powers 

and traditions. When researched carefully and thoroughly, they can offer and tell us so 

much about the ancient past. That is why it is only natural that they have been a subject 

of interest for so many different people over the times like historians, men of power and 

politics but also to common people. 

For more than hundred years archaeologists have been trying to find out the secrets that 

Estonia’s prehistoric hillforts carry within them. When the Republic of Estonia was 

created in 1918 and the University of Tartu re-opened in 1919 (as it was the first time in 

history when it began giving education in estonian language), for the first time there 

started to develop some kind of persistence and continuity in research of hillforts (Lang 

2006: 6). But on the other hand, this type of research had its problems, mainly lack of 

resource and money (Ibid: 6). Still, over the years matters changed and eventually 

during the 1930’s our archaeologists finally had the chance to thoroughly investigate 

different issues concerning hillforts and their history (Tõnisson 2008: 33).  

The aim of this paper is to find out more specific details about the research of 

prehistoric hillforts in Estonia during the 1920’s and 1930’s. As mentioned, huge 

amount of work was carried out during that time concerning this specific matter, but I 

believe there are many questions we can ask in order to understand better, how this 

process functioned. How did the research of hillforts firstly start in the 1920’s and how 

did it progress? Who were the first researchers and why? Who were able to help our 

archaeologists and how? How did current ideology affect the process? How were 

archaeologists able to collect necessary and needed money? What part did the Estonian 

Defence Forces and general Johan Laidoner play? 

Although this paper deals with archaeology, it is still more an archive-style work 

because of its research method. It tries to bring into daylight new facts and materials 
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that have not been used before, while analyzing the subject of research of hillforts in 

Estonia. The approach is based on archival documents from where it possible to find out 

the smallest details concerning different matters related to this subject. 

This paper consists of three paragraphs. In the first I have given an overview of 

Estonian archaeology during the 1920’s and 1930’s. Our archaeology featured many 

problems during its first years, but thanks to the professional work carried out by finnish 

researcher Aarne Michaël Tallgren matters improved, as he was able to lift our history 

science to a new level (Jaanits 1995: 10). After Aarne Michaël Tallgren left there was 

time for one more Scandinavian researcher Birger Nerman to help estonian archaeology 

grow, but after him, estonians would have to be able to carry out their history research 

on their own (Jaanits, Tõnisson 1970: 210). From the footsteps of Aarne Michaël 

Tallgren and Birger Nerman emerged great and professional archaeologists like Eerik 

Laid, Richard Indreko, Marta Schmiedehelm and Harri Moora, the latter becoming the 

real and true leader of estonian archaeology over the coming decades (Ibid: 210). The 

main problem that archaeologists had to cope with, was the fact that there were not 

enough resources (man-power and money wise) in order to deal with different aspects 

of history (Ibid: 210). That is also one of the causes why hillforts were not important 

subjects of research until 1930’s. For example, stone age as well was a lot less 

investigated compared to different metal ages. Instead, roman iron age with its burials 

and cemeteries was becoming the most popular theme of research. (Moora 1930: 40)  

In the 1930’s the capacity of archaeological research began to grow because of better 

financing (Jaanits 1995: 27). That is why it was possible to start working on new 

themes, amongst them hillforts. 

Although the research of hillforts is not the main subject in chapter one, it is still very 

important to know and understand the overall context of which it arose. In the second 

chapter though the focus is indeed on the research of hillforts during the 1920’s. 

Although there were not too many excavations carried out, a lot of work was still done 

in describing hillforts. Also a lot of literature related to the topic was published (Laid 

1923, Eesti … 1925). It is evident that the interest of hillforts began to grow (and not 

only among researches but among the common people as well) and it is possible that 

our main researchers in the likes of Eerik Laid and Harri Moora realized already then, 
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that only thorough excavations on hillforts could tell specific and needed information. It 

is also important to note that the archaeologists received a lot of help from the Estonian 

Defence Forces. From the 1920’s on we can see co-operation between those two sides. 

Specificly, archaeologists asked the Defence Forces to make and send them aerial 

photographs of different hillforts (AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 21. IX 1923; AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 

23. IX 1923; AI, f. 9, n. 1, sü. 1, 30. V  1923; etc.). This all is verified by 

correspondence where we may see different petitions, decline letters, letters for 

information etc. It is also important to note that this sort of co-operation only grew and 

got even more productive during the 1930’s.  

In the last paragraph the focus is on the research of hillforts in the 1930’s. By that time 

it was obvious to governmental organizations and researchers that only profound 

excavations could be the key answering questions concerning these historical 

monuments. Because the state wished to unify the whole nation (and finding out about 

the glorious history was one element in achieving that) in which the national-romantic 

ideas were spreading, it was willing to offer great financial support to archaeologists. 

Different petitions from 1936–1940 clearly show how the researchers turned to the state 

in favor of money and how the state was able to help (AI, f. 8, nim 216, 24. V 1938; 

EAA, f. 2100, n. 9, sü. 133, lk. 22; AI, f. 8, n. 216, 18. IV 1938; etc). In this sort of 

action everyone was a winner – the state had found a way to make itself stronger and 

more unified, archaeologists had the possibility to deal with interesting topics which 

needed resolving and the common people were able to find out more and more details 

about their ancestors. 

Another great help was received by archaeologists from the Estonian National Clubs 

which was an organization with a goal to improve different aspects concerning Estonia. 

This club stressed the uniqueness of Estonia, and by doing that they also did their best 

developing estonian history science (ERA, f. 2698, n. 1, sü. 12, 2. XI 1931). It is also 

interesting to note that Harri Moora and Richard Indreko were both members of this 

organization. Estonian National Clubs was also able to collect a lot of money in order to 

excavate and later reconstruct Iru hillfort, which became a beloved symbol of nations 

past according to current newsletters  (Jaanits 1995: 32).  
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As mentioned earlier, the co-operation with the Estonian Defence Forces turned out 

very productive in the 1930’s. Again we can see evidents of that in many aerial 

photographs of hillforts (AI, fk 4028–4947). What is more, lieutenant Priidik Vellema 

was able to create very detailed and professional figures of Äntu Punamäe, Toolse and 

Jäneda hillforts (AI, f. 4, n. 2, s. 69, 1:1000, 1:2000; AI, f. 4, n. 48, s. 69, 1:1000, 

1:2000; AI, f. 4, n.13, s. 69, 1:1000). All this is a clear sign that during the 1920’s and 

1930’s the Estonian Defence Forces put in a huge effort in order to help our 

archaeologists in their work – those detailed figures and aerial photographs did not 

create themselves overnight.   

Lastly I have investigated the role of general Johan Laidoner in estonian archaeology. It 

is clear that he had a great interest in history. We also know that he and Eerik Laid were 

together many times and both men were able to offer each other new and interesting 

information concerning hillforts (AI, fk 10947). For example, Johan Laidoner’s 

comments can be seen on Priidik Vellema’s drawings, where he analyses all three 

hillforts from military perspective (AI, f. 4, n. 2, s. 69, 1:1000, 1:2000; AI, f. 4, n. 48, s. 

69, 1:1000, 1:2000; AI, f. 4, n.13, s. 69, 1:1000). Also, in the 1930’s Johan Laidoner 

donated many aerial photographs to archaeologists (AI, fk 4853–4859). What is more 

interesting is the fact that in 1980’s a bronze board „Estonian hillforts“ was found from 

his old home (Oral information from Ü. Puustak – author). We do not know the specific 

background of this plate, but it could have been a present from archaeologist to him for 

all his work and help. 

It seems to me that many important perspectives have gone lost over the time when 

discussing the history of research of hillforts in Estonia in the 1920’s and 1930’s. In this 

paper we can clearly see the significance of different aspects such as the Estonian 

Defence Forces, general Johan Laidoner and Estonian National Clubs. All of them have 

played important role in  developing our knowledge of hillforts, yet it seems that they 

have not received a worthy attention. This sort of forgetfulness though could later 

mislead future researchers to false assumptions and conclusions when talking about the 

history of research of hillforts in Estonia. With this paper I would hope that one could 

have a better, more detailed and correct view of history of our archaeological work. 
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Lisad 

Lisa 1. Arheoloogilised kaevamised ning muinasleiud aastatel 1920–1940.  

(allikas: Lang jt 2010: 20–56) 

1920 – Käku ja Tõnija kalme (A. M. Tallgren), Villevere aare. 

1921 – Hageri Mikuri kalme (A. M. Tallgren), Nurmsi kalme (A. M. Tallgren), Madi 

kalme (A. M. Tallgren), Tõnija kalme (A. M. Tallgren), Mõla kalme (A. M. Tallgren), 

Konetski kalme (A. M. Tallgren), Kivisaare asulakoht ja kalme (A. M. Tallgren), 

Parisselja raba rõvaleid, Paluküla peitleid. 

1922 – Nurmsi kalme, Laiuse Kõola kalme (A. M. Tallgren, H. Moora), Selgase kalme 

(H. Moora). 

1923 – Rannamõisa kalmed (A. M. Tallgren), Jägala Jõesuu linnamägi (A. M. 

Tallgren, A. Friedenthal, A. Spreckelsen), Tõrma Reinapi kalme (A. M. Tallgren, H. 

Moora), Nurmsi kalme (H. Moora), Raadi kalmistu (B. Nerman), Kirimäe peitvara (H. 

Moora järelkaevamised). 

1924 – Irboska linnus (E. Laid, M. Schmiedehelm), Slovenskoje Pole kalme (B. 

Nerman), Mõla kalme (B. Nerman), Koluvere linnus (R. Indreko). 

1925 – Jäbara A kalme (M. Schmiedehelm), Madi kalme (H. Moora), Amiko kääpad 

(H. Moora), Boki ja Slate kääpad Lätis (Moora). 

1926 – Jäbara E kalme (M. Schmiedehelm), Sope kalme (H. Moora), Käku kalme (A. 

M. Tallgren, H. Moora), Vändra Kadjaste kalme (R. Indreko), Türi Lõola kalme 

(Indreko). 

1927 – Jäbara C kalme (M. Schmiedehelm), Alt-Laari Linnamägi (H. Moora), Sõrve 

Läbara kalme (Moora). 

1928 – Pada kalme (M. Schmiedehelm), Otepää Piiri tn kalmistu (M. Schmiedehelm), 

Viski kalme (H. Moora), Kõpu Reigi muistised (E. Laid). 
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1929 – Pada kalme (M. Schmiedehelm), Otepää Piiri tn kalmistu (M. Schmiedehelm), 

Haimre kalme (R. Indreko), Kloostri Taniko asulakoht (R. Indreko), Irboska Novaja 

kalme (R. Indreko), Viski kalme (H. Moora). 

1930 – Haimre kalme (R. Indreko), Novaja kalme (R. Indreko), Viski kalme (R. 

Indreko), Moksi asulakoht (R. Indreko), Ile kääpad Lätis (H. Moora), Müri tarandkalme 

Lätis (M. Schmiedehelm), Piilsi peitleid. 

1931 – Siimusaare asulakoht (R. Indreko), Kivisaare asulakoht ja kalme (R. Indeko), 

Aardu kalme (R. Indreko), Siiversi leiukoht (R. Indreko), Asva kindlustatud asula (R. 

Indreko), Hannuste kalme (E. Laid), Verevi Läätsa kalme (M. Schmiedehelm), Kogula 

kalme (M. Schmiedehelm). 

1932 – Verevi Sandimari kalme (H. Moora), Paali aardeleiud. 

1933 – Kunda Lammasmäe asulakoht (R. Indreko) , Soonurme kalmistu (R. Indreko), 

Sope kalme (R. Indreko), Jäbara B kalme (M. Schmiedehelm), Paali kalme (M. 

Schmiedehelm), Jaagupi kalme (H. Moora). 

1934 – Sope Kalme (R. Indreko), Asva kindlustatud asula (R. Indreko), Kunda 

Lammasmäe asulakoht (R. Indreko), Jäbara B kalme (M. Schmiedehelm),  Jaagupi 

kalme (H. Moora, A. Vassar), Nurmsi kalme (A. Vassar), Naha kalme (E. Ariste). 

1935 – Jaagupi kalme (H. Moora, A. Vassar), Nurmsi kalme (A. Vassar), Laura kääpad 

(M. Schmiedehelm), Vasta põllukivihunnikud (M. Schmiedehelm), Kuura kalme (M. 

Schmiedehelm), Malla kalme (M. Schmiedehelm), Lila kalme (M. Schmiedehelm), 

Kobratu kalme (H. Moora, A. Vassar, M. Schmiedehelm), Savastvere kalme ja aare (A. 

Vassar), Kunda lammasmäe asulakoht (R. Indreko). 

1936 – Peedu linnamägi (H. Moora), Kuusalu linnamägi (M. Schmiedehelm), Iru 

linnamägi (R. Indreko, A. Vassar), Kunda Lammasmäe asulakoht (R. Indreko), 

Kroodi asulakoht (R. Indreko), Ardu kalme (O. Saadre), Muuksi linnamägi ja kalmed 

(A. Vassar), Nehatu kalme (A. Vassar), Savastvere kalme (A. Vassar), Virika kalme (A. 

Vassar), Mummusaare pronkskirves, Kuusalu aare. 
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1937 – Iru linnamägi (O. Saadre, A. Vassar, R. Indreko), Lõhavere linnamägi (H. 

Moora), Kunda Lammasmäe asulakoht (R. Indreko), Muuksi kalme (A. Vassar), Kehra 

kalme (A. Vassar), Kobratu kalme (M. Schmiedehelm, O. Saadre), Valkla kalme (O. 

Saadre), Savastvere asulakoht (O. Saadre), Verepkova kalme (O. Saadre), Olgin Kresti 

kääpad (O. Saadre), Haimre kalme (R. Indreko), Jõhvi Järve relvaleid. 

1938 – Iru Linnamägi (A. Vassar, R. Indreko), Lõhavere linnamägi (H. Moora), 

Varbola linnamägi (E. Laid), Asva kindlustatud asula( R. Indreko), Akali asulakoht 

(R. Indreko), Reiu leiukoht (R. Indreko), Haimre kalmistu (R. Indreko), Jaagupi kalme 

(E. Ariste), Tamsa kalme (E. Ariste), Tamme kalme (O. Saadre), Jõuga kääpad (O. 

Saadre), Olgin Kresti kääpad (O. Saadre), Otepää Piiri tn Kalmistu (O. Saadre), Rõngu 

Pühaste peitleid (A. Vassar). 

1939 – Lõhavere linnamägi (H. Moora), Varbola linnamägi (E. Laid), Asva 

kindlustatud asula (R. Indreko), Akali asulakoht (R. Indreko), Uuri kalme (A.Vassar), 

Kullamaa Laukna kalme (A. Vassar), Õvi kalme (A. Vassar), Väike-Kalju kalme (A. 

Vassar), Kostivere peitleiud, Jägala sõrmiksõlg. 

1940 – Pakri Tõnso kalme (O. Saadre, A. Vassar), Sõrve Karuste kalme (A. Vassar), 

Randvere kalmed (M. Schmiedehelm, R. Indreko), Viltina kalme (M. Schmiedehelm, A. 

Vassar, O. Saadre), Lõhavere linnamägi (H. Moora, O. Saadre), Varbola Linnamägi 

(E. Laid), Lommi asulakoht (R. Indreko). 
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Lisa 2. Esimene kiri Eesti Kaitseväele 1923. aastal.  

(AI, f. 9, n. 1, sü. 2, 21. IX 1923) 
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Lisa 3. Positiivne vastus presidendilt 1938. aastal. 

(ERA, f. 31, n. 3, sü. 10211, lk. 1) 
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Lisa 4. Pidupäev Iru linnusel 1937.  

(Marksoo erakogu) 
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Lisa 5. Leitnant Priidik Vellema Toolse linnamäge plaanistamas. 

(AI f. 1, n. 103, s. 6) 
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Lisa 6. Priidik Vellema plaanistus Äntu-Punamäest ning sellel olevad kindral Johan 

Laidoneri kommentaarid. 

(AI, f. 4, n. 2, s. 69, 1:1000, 1:2000) 
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Lisa 7. Eerik Laid ja Johan Laidoner koos kaaslastega Iru linnusel. 

(AI, fk. 10947) 
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Lisa 8. Johan Laidoneri kodust leitud pronkstahvel. 

(Puustak 2012) 

 


