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SISSEJUHATUS 

 

Lapsed on igas ühiskonnas alati väga olulise osa moodustanud, kuid Eesti arheoloogias pole neile 

seni tähelepanu pööratud. Muistsete laste uurimine on keeruline, kuna nende tegevuse jälgi ei ole 

arheoloogilises materjalis lihtne leida. Peamiseks põhjuseks võib olla see, et lastega seotud 

esemed pole tihti säilinud. Teisalt ei suuda arheoloogid sageli eristada täiskasvanute ja laste 

materiaalset kultuuri, sest viimased kasutasid mitmesuguse otstarbega esemeid. Kõige selgemalt 

on ühiskonna noorimad liikmed nähtavad kalmistutel. Seepärast uuringi lapsi matusekontekstis. 

 

Teema valik, eesmärgid ja uurimisküsimused 

 

Minu bakalaureusetöö ajendiks võib pidada 2011. aastal kirjutatud proseminaritööd „Laste 

matused hilisrauaaegsetes maa-alustes laibakalmistutes”, kus käsitlesin laste matmiskombeid 

seitsme kalmistu näitel. Muististe rohkuse tõttu jäi see aga pigem põgusaks ülevaateks.  

Bakalaureusetöös esitatud küsimustele vastuste leidmiseks keskendun põhjalikumalt kahele – 

Kukruse ja Pada kalmistule. Need leiukohad valisin kolmel põhjusel: 1) antud teema seisukohalt 

on tegemist kõige representatiivsemate laibakalmistutega hilisrauaajal, 2) mõlemad jäävad 

ajaliselt ühte perioodi – 12.–13. sajandisse (Lõhmus et al. 2011: 111; Tamla 2011a–c) ja 3) 

asuvad geograafiliselt lähestikku (Lisa 1). Piiritlen töö muinasaja lõpuga seetõttu, et varasematel 

sajanditel valitses Eesti alal surnute põletamine (Mägi 2003: 91), mis teeks laste uurimise veel 

keerulisemaks. 

Minu töö eesmärk on leida Kukruse ja Pada kalmistutele maetud laste võimalikke sotsiaalseid 

vanuserühmi, et näha, kas ja kuidas tajuti Eestis muinasaja lõpul lapsepõlve erinevaid etappe. 

Sellest tulenevad alljärgnevad uurimisküsimused: 

1) Milline on laste matmiskombestik ning kas ja kuivõrd sarnane/erinev see kahel kalmistul 

on? 

2) Kas matmiskombestiku põhjal joonistub välja üleminek lapseeast täiskasvanuks?  
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3) Kas ja millised laste sotsiaalsed vanuserühmad kajastuvad matmiskombestikus? 

Sotsiaalseid kategooriaid matmiskombestiku põhjal „otsides” tuleb arvestada iga kogukonna 

kultuuriliste eripäradega ja meeles pidada, et surnu matsid leinajad ning matmiskombestik 

peegeldab eelkõige elavate nägemust kadunust (Parker Pearson 1999: 4). Nii ei pruukinud maetu 

kunagi nii uhkeid rõivaid kanda ega neid esemeid kasutada, mis talle kaasa pandi. Seepärast ei 

saa matmiskombestikku üks-üheselt muistsete ühiskondade nn reaalse eluga seostada. Kuna 

matuste abil saab uurida vaid seda osa lastest, kes varakult surid, siis pole teada, kuidas elavaid 

lapsi uuritaval perioodil nähti (Baxter 2005: 94). Nende kitsendustega tuleb arvestada ka minu 

töös. 

 

Uurimislugu ja tänane uurimisseis 

 

Lääne-Euroopas ja Ameerikas on tänaseks minevikus elanud laste uurimisest ehk lapsepõlve 

arheoloogiast (ingl. k. archaeology of childhood) kujunenud alamdistsipliin oma 

uurimisküsimuste ning teoreetiliste ja metodoloogiliste lähenemisnurkadega. See sai alguse, kui 

arheoloogide huvi keskmesse kerkisid lisaks meestele ka naiste rollid muistsetes ühiskondades. 

Lapsepõlve arheoloogiat võib seega pidada naistearheoloogia (ingl. k. women’s archaeology) 

lapseks, mille aluseks oli kriitika osade sotsiaalsete gruppide kõrvalejätmisest mineviku uurimisel 

(Dommasnes 2008: XV). 

Kõige esimesena pöörasid lastele tähelepanu Skandinaavia arheoloogid. Anne Sofie Gräslund 

kirjutas 1973. aastal Birka lastest ja Birte Weber 1982. aastal mänguasjade identifitseerimise 

võimalustest arheoloogilises materjalis (Dommasnes 2008: XIV). Üks esimesi mõjukamaid 

arheolooge oli Grete Lillehammer. Tema 1989. aastal ilmunud artiklit “A Child Is Born: The 

Child’s World in an Archaeological Perspective” peetakse lapsepõlve arheoloogiale 

alusepanijaks. Lillehammeri (1989) arvates võimaldavad matused, esemed, etnograafia ja 

osteoloogia uurida, milline oli laste suhe keskkonna ja täiskasvanute maailmaga. Minevikus 
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elanud laste uurimine ei piirdu üksnes arheoloogiaga: kaasatud on ka ajalugu, 

kultuuriantropoloogia, sotsioloogia ja psühholoogia (Schwartzman 2005: 124). 

2000. aastast on ilmunud üha enam lapsepõlve arheoloogiat puudutavat kirjandust. Enamik töid 

on avaldatud artiklite kogumikes (nt. Kamp 2001; Baxter 2006; Schwartzman 2005), kuid leidub 

ka üksikuid monograafiaid (nt. Baxter 2005; Wileman 2005). Kuigi lapsed polnud ilmselt 

ühiskonnas olulised tootjad ega innovaatorid, moodustasid nad muistsetest populatsioonidest 

suure osa ja mõjutasid otseselt või kaudselt arheoloogilise materjali loomist (Fahlander 2011: 20). 

Seepärast jäävad paljude autorite arvates minevikutõlgendused nendeta poolikuks (Baxter 2008: 

160). 

Erinevalt Lääne-Euroopa ja Ameerika arheoloogiast ei ole Eestis laste uurimise vajalikkust seni 

selgelt sõnastatud. Siin kajastuvad nad enamasti töödes, mis keskenduvad hilisrauaaja ja keskaja 

matmiskombestikule. Piirdutud on laste matmisviiside või hauapanuste mainimise ja 

kirjeldamisega (nt Mägi 2002; Selirand 1974; Jaanits et al. 1982). Lisaks minu proseminaritööle 

(Randoja 2011) on väikese lõigu laste rõivastuse ja hauapanuste kohta kirjutanud Marika Mägi ja 

Jana Ratas (2003) kogumikus „Eesti aastal 1200”. Ühe alapeatüki on muinasaegsete laste 

uurimisele pühendanud Riina Rammo (2005) oma peaseminaritöös, milles ta analüüsis ja võrdles 

laste matustest leitud pronksspiraalkaunistusi ja teisi rõivastuse juurde kuuluvaid detaile ning 

pakkus välja lahendusi, milline võis alaealiste rõivastus olla. 

Lastest on juttu ka kogukonna demograafiat käsitlevates töödes. Silvia Laul ja Heiki Valk (2007) 

on Siksälä uurimuses jaganud lapsed erinevatesse bioloogilistesse vanuserühmadesse ja 

arvutanud nende osakaalu kalmistul. Samas teoses analüüsis Leiu Heapost (2007) Siksälässe 

maetud indiviide osteoloogiliselt ja paleodemograafiliselt, keskendudes erinevas vanuses lastele 

ja nende esinemissagedusele. Raili Allmäe (2006) on Maidla II kalme laste põletus- ja 

laibamatuste käsitluses määranud nende vanuse ja osakaalu ning pakkunud välja hüpoteese 

matmiskombestiku kohta. Pada kalmistu laste matuseid on kajastanud Triin Äärismaa (2009) oma 

magistritöös, kus ta eristas laste bioloogilisi vanusegruppe ning pakkus lahendusi eri vanuses 

laste esinemise osakaalu põhjuste kohta. 
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Lapsed kajastuvad ka antropoloogilistes uuringutes. Allmäe (1995; 1997) on analüüsinud 

keskaegse Tääksi kalmistu laste koljujooni ning üritanud rekonstrueerida Tääksi ja Püha Barbara 

kalmistute laste pikkusi. Jana Limbo-Simovart (Limbo 2004) käsitles Pada kalmistu indiviidide, 

sealhulgas laste, hambapatoloogiad. Lapsed jaotas ta bioloogilise vanuse alusel rühmadesse ja 

määras hammaste põhjal nende soo. 

Kuigi ühiskonna nooremaid liikmeid on Eesti arheoloogia- ja antropoloogiakirjanduses osaliselt 

kajastatud, puuduvad ülevaatlikud käsitlused ning üksnes laste matmiskombestikku analüüsivad 

uurimused. Käesoleva bakalaureusetööga ei püüa ma täita kogu tühimikku, mis puudutab 

mineviku lapsi. Minu eesmärk on rõhutada nende uurimise vajalikkust, keskendudes nende 

võimalikele sotsiaalsetele gruppidele eelpool nimetatud kahe kalmistu näitel. 

  

Allikad ja kirjandus 

 

Töös kasutatavad esmased allikad on Kukruse (Jonuks & Lõhmus 2010) ja Pada (Tamla 2011a– 

c) kalmistute kaevamisaruanded ja esemekogud
1
. Arheoloogilised välitööd Kukrusel toimusid 

2009.–2010. aastal Mari Lõhmuse ja Tõnno Jonuksi juhatusel. Kokku leiti 42 laibamatust, millest 

lapsi ja noorukeid 22. Padas kaevati aastatel 1987–1989 Toomas Tamla juhatusel ning saadi 172 

matust, neist lapsi ja noorukeid 82.  

Kuna Kukruse lõplik aruanne pole veel valminud, toetun esialgsele välitööde aruandele (Jonuks 

& Lõhmus 2010). Selle puhul peab arvestama asjaoluga, et tegu on esmaste, kaevamiste käigus 

tehtud tähelepanekute ja kirjeldustega ning osa matuseid võeti hilisemateks uuringuteks 

monoliitidena üles. Seetõttu ei saa ma kõiki Kukruse esemeid üle vaadata. Hiljem võivad 

muutuda ka näiteks maetute vanus, sugu ja esemeleidude arv.  

                                                           
1 Kukruse leiud asuvad Tartu Ülikoolis TÜ 1777 ja Pada leiud Tallinnas Ajaloo Instituudis AI 5366 ja Eesti 

Ajaloomuuseumis AM 1036. 

 



8 
 

Kultuurilise tausta uuritavale loob asjakohane Eesti arheoloogiakirjandus (Lang 2007; Laul & 

Valk 2007; Mägi 2003; Selirand 1974), kust saan teavet nii täiskasvanute matuste kui vaadeldava 

perioodi matmiskombestiku kohta üldiselt. Esemete uurimisel ja kirjeldamisel võtan aluseks 

eelkõige Kukruse ja Pada aruanded ning Jüri Seliranna 1974. aastal ilmunud teose „Eestlaste 

matmiskombed varafeodaalsete suhete tärkamise perioodil (11.–13. sajand)”, kus on antud 

ülevaade peamistest muinasaja lõpu kalmistutes esinevatest esemeliikidest. Lisaks kasutan nende 

kirjeldamisel käsikirjalisi töid (Rammo 2005; Rannamäe 2007) ja laste matuste osas saan hea 

võrdlusmaterjali enda proseminaritööst (Randoja 2011). 

Teoreetilise tausta loovad mitmesugused välismaised publikatsioonid. Kõige enam toetun Jane E. 

Baxteri (2005; 2008), Rebecca Gowlandi (2006), Kathreen A. Kampi (2001) ja Liv H. 

Dommasnesi (2008) teostele ja artiklitele. Lisaks kasutan osteoarheoloogilisi uuringuid lastest 

(Baker et al. 2005; Scheuer & Black 2000) ning Mary E. Lewise (2007) bioarheoloogiaalast teost 

“The Bioarchaeology of Children – Perspectives from Biological and Forensic Anthropology”. 

Hauapanuste ja vanusegruppide tõlgendamisel toetun eelpool mainitud Seliranna (1974) teosele, 

Riina Rammo (2005) peaseminaritööle, artiklite kogumikule „Eesti aastal 1200”, Nick Stoodley 

(2000) artiklile “From the cradle to the grave: age organization and the early Anglo-Saxon burial 

rite” ning Mike Parker Pearsoni (1999) teosele “Archaeology of Death and Burial”. 

 

Metoodika ja töö ülesehitus 

 

Andmeanalüüsi aluseks on Kukruse ja Pada laste matuste dokumenteerimine ja kajastamine 

kahes andmebaasis. Esimene annab ülevaate laste vanusest, bioloogilisest vanusegrupist, 

võimalusel soost, luustiku seisundist ja asetusest haualohus, esemete ja kirstu olemasolust (Lisa 

2); teine esemeleidudest laste haudades (Lisa 3). Kuna kahe kalmistu peale on laste matuseid 

kokku arvukalt, olen uurimise lihtsustamiseks jaotanud lapsed bioloogilistesse 

vanuserühmadesse. Töö sisupeatükkides kasutan kahemõõtmelist statistikat. Selle abil analüüsin 

bioloogiliste vanuserühmade seost järgmiste muutujatega: sugu, matmisviisid (orientatsioonid, 
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surnu keha-, käte ja jalgade asendid, paaris- ja mitmikmatused, kirstud) ja esemeleiud. Tulemusi 

kujutan graafilistel tulpdiagrammidel (vanusegrupid ja muutujad x-teljel, matuste arv y-teljel). 

Selline meetod võimaldab suures materjalihulgas paremini orienteeruda ja erinevaid andmeid 

arvuliselt omavahel võrrelda. 

Töö teema, eesmärgi ning uurimisküsimused koos ajaloolise ülevaatega laste arheoloogiast olen 

sõnastanud sissejuhatuses. Teemaarendus koosneb kolmest sisupeatükist. Esimeses peatükis 

uurin laste sotsiaalse vanusega seotud problemaatikat teoreetilisemalt ja vaatan, milliseid 

bioloogilisi vanusegruppe saab Kukruse ja Pada lastel eristada. Teine peatükk keskendub 

erinevate matmisviiside ja bioloogilise vanuse võimalikele seostele. Kolmandas peatükis uurin 

laste haudadest leitud esemete ja bioloogilise vanuse vahelisi suhteid. Tulemused on esitatud 

kokkuvõttes. Peale eelnevalt nimetatute kuuluvad töö juurde veel ingliskeelne resümee ja lisad, 

mis koosnevad Kukruse ja Pada asukohast kaardil (Lisa 1), laste matuste ning nende 

esemeleidude andmebaasidest (Lisad 2 ja 3). Analüüsi aluseks olevad tulpdiagrammid olen 

lugemise hõlbustamiseks esitanud teksti sees. 

Sooviksin tänada oma juhendajat Mari Lõhmust, kelle nõul ja abil käesolev töö valmis ning kes 

oli mulle suureks moraalseks toeks kirjutamise ajal. Lisaks tänan Riina Rammot, kes leidis aega 

minu tööd lugeda ja seda asjakohaste kommentaaridega täiendada; Martin Malvet, kes aitas mind 

osteoloogilise kirjanduse leidmisel; ja Moonika Mällot, kes toimetas minu tööd keeleliselt. 

 

  



10 
 

1. LAPSEPÕLVE DEFINEERIMINE NING LASTE VANUS JA SUGU 

ARHEOLOOGIAS 

 

Käesolevas peatükis käsitlen esmalt laste ja lapsepõlve defineerimist ning vanust puudutavat 

problemaatikat arheoloogias. Teiseks jaotan Kukruse ja Pada kalmistutele maetud lapsed 

vastavalt antropoloogide Leiu Heaposti (Tamla 2011a, b), Jana Limbo-Simovarti (Limbo 2005) ja 

Martin Malve (ilmumisel) tehtud vanusemäärangutele bioloogilistesse vanuserühmadesse. 

Kolmandaks uurin erinevate bioloogiliste vanuserühmade osakaalu valimis, kõrvutades omavahel 

nii vanuserühmi kui mõlemat kalmistut. Peatüki eesmärgiks on kujundada raamistik, mis 

võimaldab edasi minna laste matmiskombestiku ja sotsiaalsete vanuserühmade sisulise 

uurimisega. 

 

1.1 Lapsepõlve defineerimine 

 

Bioloogiline ebaküpsus on omane kõikidele indiviididele, kuid terminid „laps” ja „lapsepõlv” 

on sotsiaalselt konstrueeritud nähtused (James & Prout 1997: 3). Lapsepõlve tajumine ja 

sellesse suhtumine pole alati ühesugune olnud. See võib varieeruda kultuuriti ja ka ühes kultuuris 

aja jooksul muutuda (Kamp 2001: 4). Tänapäeva lääne kultuuriruumis tulenevad lapsepõlve 

definitsioonid eelkõige konkreetsetest kronoloogilise vanuse piiridest ja need omakorda inimese 

bioloogilistest ja füsioloogilistest tunnustest. Olenevalt riigi seadustest võib lapsepõlv kesta 16.–

25. eluaastani (Sofaer 2007: 92). Selles vanuses on indiviid oma arengus jõudnud nii kaugele, et 

teda loetakse nii füüsiliselt kui vaimselt täiskasvanuks. 

Arheoloogid on aga tihti pidanud lapsepõlve universaalseks ja ajas muutumatuks (Kamp 2001: 

3). Tegelikult on modernse lapsepõlve kontseptsioon alles mõnisada aastat vana ja kerkis esile 

laste laialdase tööjõu kasutamisega 19. sajandil, millega seoses hakati rõhutama nende vajadust 

kaitse ja hoole järele (Robertson 1975: 428). Tänapäeva lääne kultuuriruumis kujutatakse 

lapsepõlve rõõmsa ja muretu ajana, mil lastel ei ole kohustusi ja nende peamiseks tegevuseks on 

mängimine (Baxter 2008: 161). Samas muudab selline nägemus nad passiivseteks 
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pealtvaatajateks ja vähendab laste osatähtsust ühiskonnas (Lucy 2005: 56). Ilmselt just seetõttu ei 

ole arheoloogid neile varem piisavalt tähelepanu pööranud. Etnograafiliste uuringute kohaselt on 

aga lastel olnud oluline roll mitmesugustes töödes: näiteks väiksemate õdede-vendade eest 

hoolitsemine, loomade karjatamine, toidu hankimine, majapidamistoimetuste tegemine ja 

põlluharimine (Baxter 2008: 165). Minevikus võisid lapsed aktiivselt kogukonna majanduslikust 

ja sotsiaalsest elust osa võtta. Seetõttu ei saa neid defineerida meie tänapäevaste arusaamade 

järgi. Arheoloogid ei tohiks modernseid kontseptsioone ajas tagasi viia ega eeldada, et need 

sinna sobivad. Kuigi minevikus polnud tänapäevaseid arusaamu lapsepõlvest, ei välista see 

lapsepõlve eksisteerimist – seda defineeriti vaid teistsuguste tunnuste alusel (Pollock 1983: 263). 

Kuna Eesti muinasaja kohta kirjalikke allikaid pole, siis ei ole ka teada, kuidas sel perioodil lapsi 

ühiskonnas nähti. Seetõttu on arheoloogia ja materiaalse kultuuri uurimine ainus võimalus 

muinasaja laste ja nende elu kohta teavet saada. 

 

1.2 Laste vanusekategooriad 

 

Vanus on sotsiaalse identiteedi oluline aspekt. Veel hiljuti pidasid arheoloogid vanuse ja 

vananemise kultuurilisi kogemusi kõikide ühiskondade ja ajastute puhul ühesuguseks (Gowland 

2006: 143). Vananemise füüsilised protsessid on küll universaalsed kogemused, kuid need 

toimuvad erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Kathryn A. Kamp (2001: 4) rõhutab, et igal 

ühiskonnal on oma vanusekategooriad ja kuna need määratletakse kultuuriliselt, tuleb 

arheoloogidel neid uurida, mitte samasuguste vanusegruppide olemasolu eeldada. Seega esimene 

samm minevikus elanud laste uurimisel peaks olema kogukonnale oluliste kultuuriliste 

vanusekategooriate ja nende omaduste kindlakstegemine. 

 

Inimestel saab eristada kolme liiki vanust: 1) kronoloogiline vanus ehk aeg alates sünnist, 2) 

füsioloogiline või bioloogiline vanus, mis näitab keha füüsilist vananemist ja mida saab 

arheoloogilises materjalis määrata säilinud luude põhjal, 3) sotsiaalne vanus, mis kujutab 
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kultuuriliselt konstrueeritud sobilikke käitumisnorme ühele või teisele vanusegrupile (Halcrow & 

Tayles 2008: 192; Gowland 2006: 144). Kronoloogilist vanust on arheoloogilises materjalis raske 

tuvastada, kui pole just teada maetu sünni- ja surmakuupäev kirjalikest allikatest. Kõige 

täpsemini saab määrata bioloogilist vanust, mis ei pruugi alati ühtida kronoloogilisega, kuna 

iga inimese areng on individuaalne (Scheuer & Black 2004: 2). See tähendab, et luustiku 

kasvu/arengut mõjutavad mitmed faktorid nagu kultuurilised praktikad, keskkond, toitumus ja 

haigused (Sofaer 2011: 287). Lääne kultuuriruumis tuuakse tihti esile kronoloogilist vanust, mille 

järgi tõmmatakse selge piir lapse- ja täiskasvanuea vahele. Minevikus ei pruukinud see aga nii 

suurt tähtsust omada. Vanust ei arvestatud ilmtingimata astronoomilistes aastates, vaid selle 

määrasid isiku oskused, võimekus, iseloom ja teised individuaalsed näitajad (Kamp 2001: 4). 

Kuigi etnograafilistest ja ajaloolistest andmetest on teada, et vanusega seotud sotsiaalsed 

üleminekud langevad sageli kokku füsioloogilise arenguga (näiteks esimese hamba ilmumine, 

käima õppimine, murdeea algus), pole need kõikides ühiskondades ühesugust tähtsust omanud 

(Gowland 2006: 144). Oluliseks võidi pidada hoopis erinevate sotsiaalsete rollide täitmist, näiteks 

abiellumist ja lapsevanemaks saamist (van Gennep 1960: 65–66; Gowland 2006: 143). Vana-

Roomast on teada, et tüdrukud võisid abielluda juba 12–13-aastaselt, enne puberteedi algust, 

mehed aga alles 20-ndates, mis näitab pigem kultuuriliste praktikate, mitte bioloogilise vanuse 

tähtsust (Harlow & Lawrence 2002: 4). 

 

Sotsiaalse vanuse kategooriaid on minevikuühiskondades raskem defineerida, eriti siis, kui 

pole kirjalikke allikaid, mis räägiksid lapse ja täiskasvanu staatusest, sotsiaalsetest rollidest ja 

suhetest (Halcrow & Tayles 2011: 348). Arvestades inimeste lühemat eluiga minevikus, kestis ka 

lapsepõlv ilmselt lühemat aega kui tänapäeval (Dommasnes 2008: XIII) ja võis ühes ühiskonnas 

aja jooksul muutuda. Näiteks anglosaksi Britannias loeti 7. sajandil õiguslike dokumentide järgi 

täiskasvanuteks juba 10-aastaseid, mõni sajand hiljem aga 12-aastaseid inimesi (Kamp 2001: 4). 

Siân E. Halcrow ja Nancy Tayles (2011: 351) on toonud näite Bütsantsi perioodist pärit Rehovoti 

kalmistust (Iisraelis), kuhu oli maetud hulgaliselt indiviide vanuses 7–15. Tõenäoliselt oli kõrge 

surevus põhjustatud füsioloogilisest stressist ja üha suurenevast töökoormusest. Ei ole välistatud, 

et osa neist „lastest” olid juba abielus ning seega ei olnud nad sotsiaalselt enam lapsestaatuses. 
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Kuigi tänapäeval samastatakse kronoloogiline ja bioloogiline vanus enamasti kultuurilisega, on 

eelnev heaks näiteks kolme vanusekategooria tähtsusest ja nende eristamise vajalikkusest. 

 

1.3 Kukruse ja Pada laste vanusegrupid 

 

Kuigi minu töö eesmärgiks on Pada ja Kukruse kalmistute näitel leida laste võimalikke 

sotsiaalseid vanuserühmi, olen analüüsi aluseks võtnud antropoloogide määratud bioloogilised 

vanused, sest need on meile ainsana teada
2
. Ilmselt olid Kukruse ja Pada kogukondadel omad 

vanusekategooriad, mis ei pruugi antropoloogide määratud bioloogilise vanusega ühtida. Seega 

peab arvestama, et minu allikmaterjali valik on mõjutatud tänapäevastest lapsepõlve 

kontseptsioonidest, eelkõige aga laste bioloogilisest arengust, ja see võib ka uurimuse tulemust 

mõjutada. Käesolevas töös käsitlen võimalike lastena indiviide vanuses 0–20 aastat. Uurimusse 

olen kaasanud ka noorukite matused (15–20-aastased), sest osteoloogiliselt ei nähta neid veel 

täiskasvanutena (Limbo 2004: 51). Kuna minu üheks probleemipüstituseks on lapsest 

täiskasvanule ülemineku väljaselgitamine, pean noorukite matuste analüüsimist samuti oluliseks. 

Vanuste uurimise lihtsustamiseks olen need jaganud rühmadesse, mis on toodud allolevas tabelis 

(Tabel 1). Siinkohal peab märkima, et ühtset jaotust ja terminoloogiat laste vanusegruppide puhul 

pole ning uurijad kasutavad neid erinevalt (nt Chamberlain 2006: 99; Fahlander 2011: 17, Tabel 

1; Lewis 2007: 2, Tabel 1.1). Oma töös kasutatavad grupid (Tabel 1) olen moodustanud vastavalt 

Scheueri ja Blacki (2004: 7, Tabel 1.6), Nick Stoodley (2000: 457) ning Jana Limbo (2004) 

rühmitustele, kus on lähtutud hammaste lõikumisest ja luustiku arenguetappidest. 

Eelnevast järeldub, et nii uurimistöösse kaasatud laste matused kui ka vanuserühmad on tinglikud 

ja tänapäevaste kultuuriliste arusaamadega laetud. Kuigi analüüsi aluseks on bioloogilistel 

tunnustel põhinevad vanusevahemikud, ei eelda ma, et ka sotsiaalsed vanused täpselt nende 

                                                           
2
 Siinkohal tuleb bioloogilise vanuse puhul märkida, et kuna indiviidid ei arene kõik ühtmoodi kiirusega (Scheuer & 

Black 2004: 2), siis ei saa ka nende bioloogilist vanust alati aastase täpsusega määrata, vaid see antakse lastel  

enamasti vahemikus +/- paar aastat, täiskasvanutel isegi viis kuni kümme aastat. 



14 
 

piirides välja joonistuksid. Sellest hoolimata püüan matmiskombestikku analüüsides otsida 

vanuserühmade vahel/sees avalduvaid võimalikke sarnasusi/erinevusi ja jõuda selleni, kuidas 

tajusid või kujutasid tolleaegsed inimesed indiviidi erinevaid arenguetappe ja elukaart 

matusekontekstis.  

 

Tabel 1. Bioloogilised vanuserühmad. Allikas: Scheuer & Black (2004), Stoodley (2000) ja 

Limbo (2004). 

Vanuserühma nimetus Bioloogiline vanus (tunnused) 

Infant/imik 0–1 aastat   

Infantilis I/väike laps 1–7 aastat (jäävhambad pole lõikunud)  

Infantilis II/laps 7–15 aastat (jäävhambad on lõikunud)  

Juvenilis/nooruk 15–20 aastat (kukla- ja kiiluluu ühinemine) 
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1.3.1 Vanusegruppide osakaal 

 

Kukruse 42 luustikust 22 kuulusid indiviididele vanuses 0–19 aastat, mis on 52% kogu 

kalmistule maetutest. Kõige rohkem oli vanusegruppidesse Infant ja Infantilis I kuuluvaid 

lapsi, palju vähem aga Infantilis II ja Juvenilis-gruppi (Joonis 1). Kukruse puhul on näha, et laste 

vanuse kasvades nende ellujäämisvõimalused suurenesid, mis peegeldab ka normaalset 

demograafilist olukorda minevikus ja tänapäeval (Acsádi & Nemeskéri 1970: 49). 

 

  

Joonis 1. Kukruse kalmistule maetud laste arv vanusegruppide kaupa. 

 

Kuna Pada kalmistult leiti matuseid rohkem, oli seal ka laste arv suurem. Kokku saadi 82 

lapseluustikku, mis moodustab maetute koguarvust 48%. Seega on protsentuaalselt mõlemal 

kalmistul lapsed enam-vähem ühtmoodi esindatud ja see vastab ka üldisele, umbes 50% laste 

suremusele eelajaloolistes ühiskondades (Lucy 2005: 50). Erinevalt Kukrusest oli Padas alla 

aastaste matuseid äärmiselt vähe. Lisa 2-st selgub, et imikute rühma võib lugeda vaid kaks 

matust, kolmanda puhul jäi selgusetuks, kas tegemist oli vastsündinu või lootega (matus XIIIa). 

Arvestades XIIIa paiknemist naisematuse XIII vaagnal, võis laps olla veel sündimata ja eraldi 

teda kalmistule sel juhul ei maetud. Padas kuulus kõige enam lapsi Infantilis II gruppi, mida oli 

peaaegu poole rohkem kui Infantilis I rühma (Joonis 2). Palju vähem oli aga noorukeid, mis võib 

olla tõepärane, arvestades ka Kukruse Juvenilis-grupi väikest osakaalu. 
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Joonis 2. Pada kalmistule maetud laste arv vanusegruppide kaupa. 

 

Esimest eluaastat peetakse lastele kõige ohtlikumaks, kuna nende immuunsüsteem pole veel 

täielikult välja arenenud ja nad on haigustele vastuvõtlikumad (Halcrow & Tayles 2011: 339). 

Minevikus võis alla aastaste suremus olla 15–30% (Parker Pearson 1999: 103). Järgneva paari 

eluaasta sisse jääb rinnapiimast võõrutamine, teistsuguse toiduga harjumine ja lapse kiire areng, 

mil ollakse samuti keskkonnast sõltuv ja haigustele vastuvõtlik (Goodman & Armelagos 1989: 

227). Eelpool kirjeldatu näib kehtivat Kukruse laste puhul. Padas oli see-eest imikumatuseid 

ebaloomulikult vähe, arvestades muus vanuses laste suurt esinemissagedust ja laste kõrget 

suremust mineviku populatsioonides. Sellele erijoonele võib tuua mitu seletust:  

 

1) Kuna Pada kalmistut pole arheoloogiliselt täies ulatuses uuritud (Tamla 1996), võib olla 

rohkem imikumatuseid kaevamata osas. See tundub aga ebatõenäoline, sest 172 leitud 

matust on üsna suur arv ja nende hulgas oleks pidanud selle rühma esindajaid olema 

ikkagi rohkem kui kaks. Mujal maailmas on täheldatud, et sageli oli kalmistul lastele 

omaette territoorium eraldatud (Lewis 2007: 32). Samas ei ole Padas seda teiste 

vanusegruppide juures näha. Samuti pole ka mujal Eestis näiteid selle kohta, et lapsed 

oleks maetud eraldi kalmistu osale. 

2) Laste luud säilivad pinnases tihti halvemini kui täiskasvanute omad, kuna nende skelett 

pole veel täielikult luustunud ja sisaldab rohkelt orgaanilisi aineid (Baker et al. 2005: 11). 
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protsessid (Lagia 2007: 294). Vastsündinute luud on aga eriti väiksed ja haprad ning 

võivad ära kõduneda jälgi jätmata. Kuna lapsi ei maetud tihti nii sügavale kui 

täiskasvanuid, võisid nende luud näiteks loomade- või hilisema põllumajandustegevuse 

käigus hävida. Padas on osa matuseid küll kündmisega kannatada saanud, kuid enamik on 

siiski hästi säilinud, sh laste luustikud (Tamla 2011a–c). Pole aga välistatud, et 

madalamale maetud imikute matused võisid seetõttu hävida.       

 

3) Osa autoreid rõhutab kaevamismetoodika ja arheoloogide tähelepanekuvõime olulisust 

(Baker et al. 2005: 1). Kuna vastsündinute luud on pisikesed ja koosnevad paljudest 

luuelementidest (Lewis 2007: 26), võivad need sageli märkamatuks jääda. Tihti ei oska 

arheoloogid neid näha ja imikute luid on segi aetud näiteks pisiimetajate omadega (Baker 

et al. 2005: 1). Nii ei pruukinud ka Padas kasutatav kaevamismetoodika olla sama täpne 

kui tänapäeval. Siiski pean eelnevat ebatõenäoliseks, kuna ülejäänud laste matuseid leiti 

hulgaliselt ja sealjuures ka mõni imikumatus. Seega ei saa järeldada, et arheoloogid 

vastsündinute matuseid tähele poleks pannud ega ära tundnud.  

 

4) Kõige tõenäolisemaks tõlgenduseks pean seda, et Pada kalmistule matnud kogukonna 

kultuuriline tava oli matta vastsündinud mujale või kohelda neid surmajärgselt 

ülejäänud kogukonnast erineval viisil. Ühtlasi ei pruukinud nende kombetalitustest jääda 

märke arheoloogilisse materjali (Lang 2011: 111). Näiteid laste, eriti väiksemate, 

matmisest väljapoole tavakalmistut on teada läbi inimkonna ajaloo ja üle kogu maailma. 

Nende jäänuseid on leitud nii eluhoonete alt või lähedusest kui ka soodest ja mahajäetud 

kaevudest (Parker Pearson 1999: 31; Lewis 2007: 31). Mitmetes kultuurides loeti lapsi 

ühiskonnaliikmeteks alles siis, kui nad olid teatud eluetappi jõudnud või vajalikud riitused 

läbinud. Marshall Joseph Becker (2007: 283) on toonud näiteid kreeka ja rooma 

kirjalikest allikatest, kus on teada et lastele anti nimi alles nädalavanuselt, kuna vanemad 

olid nende ellujäämises kindlamad ja vastsündinud eksisteerisid siis „ametlikult”. Sageli 

alla kolmeaastaselt surnud lapsi ei leinatudki. Erinevatel vanusegruppidel võis olla erinev 
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„inimsuse” aste (Lucy 2005: 63) ja imikuid ei pruugitud veel „päris” inimestena näha, 

mistõttu ei loetud neid täisväärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks.  

 

Vaadates Pada teisi vanuserühmi, torkab silma Infantilis II suurem osakaal. Siinkohal 

võib oletada, et Pada kalmistule pole maetud lisaks imikutele ka kõiki teisi alla 7-

aastaseid lapsi, mis jätab mulje vanemate laste suuremast suremusest. Sellise võimaluse 

on välja pakkunud ka Triin Äärismaa (2009: 72) oma magistritöös. Kuna esimesed 

eluaastad on ohtlikud, oleks pidanud 1–7-aastaseid lapsi olema ligikaudu sama palju kui 

Kukrusel. Seega pole välistatud, et nii imikuid kui osa alla 7-aastaseid koheldi teistmoodi. 

Vastsündinuid pole eriti palju leitud mujaltki Eesti hilisrauaaegsetelt maa-alustelt 

laibakalmistutelt. Minu proseminaritöös (Randoja 2011: 10) uuritud ülejäänud kuuel 

kalmistul (Kaberla, Karja, Küti, Raatvere, Tammiku, Viira) oli vaid Karjas üks 1,5–2,5-

aastane laps. 

 

1.3.2 Sooline jaotuvus 

 

Laste soo määramine luustiku põhjal on üsna keeruline, kuna enne puberteediea saabumist pole 

nende skeletil välja kujunenud soolist dimorfismi, mis võimaldaks sugu eristada (Chamberlain 

2006: 93). Välja on töötatud erinevaid meetodeid, kuid need on üsna ebakindlad. Enamasti on 

üritatud sugu määrata vaagna või alalõualuude põhjal, kuid see meetod toimib suurema 

tõenäosusega meessoost indiviidide puhul (Scheuer & Black 2004: 20). Üheks võimalikuks 

viisiks on soo eristamine hammaste põhjal, kuna nii piima- kui jäävhambad on sooliselt 

dimorfsed. Samas sõltub selle meetodi täpsus suuresti uuritavast populatsioonist ja uurijast endast 

(Scheuer & Black 2004: 20). Ühte universaalset meetodit on aga väga raske leida, pigem 

töötatakse see välja konkreetse populatsiooni põhjal, mis mujal ei pruugi toimida (Chamberlain 

2006: 95). 
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Siinses materjalis on mõlema kalmistu puhul sugu määratud noorukitel ja Padas ka Infantilis II 

rühma lastel. Pada soomäärangud on teinud Leiu Heapost (Tamla 2011a, b) ja Jana Limbo-

Simovart (Limbo 2005), Kukruse soomäärangud Martin Malve (Jonuks & Lõhmus 2010). 

Kukruse ja Pada ülejäänud laste sugu on hetkel teadmata. 

 

Pada Infantilis II grupi lastest on sooliselt määratletud 38 indiviidi 40-st. Poisse oli peaaegu poole 

võrra rohkem kui tüdrukuid (Joonis 3). Noorukitest olid samuti enamik meessoost nii Kukrusel 

kui Padas. Samasugune meeste ülekaal ilmnes ka Kukruse ja Pada täiskasvanute hulgas (Tamla 

2011a–c; Jonuks & Lõhmus 2010), aga nende arvuline osakaal polnud nii erinev kui lastel ja 

noorukitel. Siinkohal peab arvestama ka sellega, et üldiselt kaldutakse skeleti põhjal määrama 

indiviide pigem meesteks (Parker Pearson 1999: 96), mis seletaks ka Padas nende ülekaalu. 

Seepärast tuleks Pada Infantilis II rühma laste soomäärangutesse suhtuda mõningase kriitikaga. 

 

 

 

Joonis 3. Pada ja Kukruse laste sooline koosseis vanusegruppide kaupa. 
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2. LASTE MATMISVIISID 

 

Käesolevas peatükis analüüsin laste ja noorukite matmisviise seoses esimeses peatükis esitatud 

bioloogiliste vanuserühmadega. Käsitlen matmissuundasid
3
, surnu keha-, käte ja jalgade asendeid 

ning vaatlen, kas ja kui palju esines paaris- või mitmikmatuseid ja kirstudes matmist. Mike 

Parker Pearson (1999: 6) on rõhutanud, et viis, kuidas surnu hauda maeti, võib olla väga olulise 

tähtsusega, eriti nendes ühiskondades, kus matus oli peamine rituaal. Näiteks võivad väikesed 

erinevused käte ja jalgade asetuses markeerida erinevusi sotsiaalsete gruppide vahel. Seepärast on 

peatüki eesmärgiks välja selgitada, kas valitud metoodika abil ilmnevad matmisviiside põhjal 

sotsiaalsed vanuserühmad. Lisaks pööran tähelepanu ka Kukruse ja Pada vahelistele võimalikele 

erinevustele. 

 

2.1 Matmissuunad 

 

Mõlema kalmistu matmissuunad olid variatsiooniderohked (Joonis 4). Kukrusel esines kõige 

sagedamini lääne-, lõuna- ja kagusuunalist orientatsiooni. Vähem maeti peaga itta, loodesse ja 

lõuna-edelasse; põhja, kirdesse ja edelasse aga mitte kordagi. Kukruse täiskasvanutel olid samuti 

domineerivad lõuna ja lääs, kuid üsna palju oli ka idasuunalisi matuseid (Jonuks & Lõhmus 

2010). Padas esines kõige rohkem edela-lääne ja lääne suunda, kuid üsna arvukalt ka kirret, ida 

ja nende vahelist ala (Joonis 5). Kordagi polnud lapsi peaga põhja, kagusse ega loodesse maetud. 

Pada täiskasvanute puhul oli samuti kõige enam levinud edela-lääne suund, millele järgnesid edel 

ja lääs (Tamla 2011a–c). 

 

                                                           
3
 Matmissuuna all on mõeldud maetu pea suunda. 
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Joonis 4. Kukruse laste matmissuunad vanusegruppide kaupa. 

 

Vanuserühmade kaupa vaadatuna esinesid Kukrusel kõikjal variatsioonid ja seaduspärasusi ei 

ilmnenud. Samas selgus, et Infantilis I grupil joonistus välja kagu suund. See oli ka ainuke rühm, 

millel esines kagu ja loed. Padas oli kõikide vanusegruppide puhul läänekaartesse matmine 

domineeriv, eriti tuleb ühtsus välja noorukite rühmas. Ka kirde ja ida suunad olid erinevate 

vanuserühmade hulgas levinud. Infantilis I grupis esines ainsana kagu-ida ja loode-läänt. Kuigi 

mõlemas kalmistus maeti nendesse suundadesse vaid väiksemaid lapsi, ei saa selle põhjal aga 

kindlamaid järeldusi teha, kuna Infantilis I rühma lapsi orienteeriti ka teistesse ilmakaartesse. 
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Joonis 5. Pada laste ja noorukite matmissuunad vanusegruppide kaupa. 

 

Matmissuundades joonistus mõlemas kalmistus mõneti välja läänekaarte sagedane esinemine 

kõikides vanusegruppides, mis võib viidata kristlike kommete mõjule, kuna sinna maeti ka 13. 

sajandi I poolel, mil Eesti ala oli ristiusustatud. Täiskasvanute ja laste orientatsioonid olid 

küllaltki sarnased, mida võib täheldada ka teiste hilisrauaaegsete kalmistute puhul (Randoja 

2011: 14). Erinevalt Kukrusest oli Padas palju indiviide kirde suunas maetud. Põhja või kirdesse 

matmine oli laiemalt levinud ristiusueelne tava nii Eestis kui mujal soomeugri aladel (Lang 2007: 

246). Rahvapärimuses on tihti rõhutatud küll põhjakaart, kuid sageli kalduti sellest kõrvale. Heiki 

Valgu (1992: 90) arvates polnud omal ajal oluline ilmakaarte astronoomiline täpsus. Võidi küll 

põhja suunda mõelda, kuid matmissuund ei pruukinud astronoomiliselt sellega ühtida. Ilmselt oli 

tegemist pigem kohalike eripärade kui piirkondliku ühtsusega. Matmisel võisid määravaks saada 

kogukonnale olulised objektid maastikul või kujutelmad hauatagusest elust. Näiteks orienteeruti 

pühade paikade, puude, veekogude järgi. Palju suuremat rolli võis mängida suund, kuhu surnu 

näoga vaatas, mitte see, kuhu ta peaga orienteeritud oli. Näiteks kristlike matmiskommete järgi 

asetatakse surnu peaga läände sellepärast, et ta näeks, kuidas viimsel kohtupäeval Kristus idast 

tuleb (Daniell 1997: 148). 
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2.2 Keha-, käte ja jalgade asendid 

 

Keha-, käte ja jalgade asend on teada enamike laste matuste puhul, kuid osal jäi see selgusetuks, 

sest matused oli kas varem lõhutud või luustik halvasti säilinud (vt Lisa 2). Sellest hoolimata on 

enamik vaadeldavatest indiviididest maetud selili-siruli asendis (Joonised 6, 7, 10, 11), nagu ka 

teistel muinasaja lõpu kalmistutel Eesti alal (Selirand 1974). Käesolevas materjalis esines vaid 

Pada Infantilis I ja II rühmas paremale või vasakule küljele matmist (Joonis 7). 

  

 

Joonis 6. Kukruse laste kehaasendid vanusegruppide kaupa. 

 

 

Joonis 7. Pada laste kehaasendid vanusegruppide kaupa. 
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Käte asendid olid varieeruvad kõikides vanusegruppides. Kukrusel esines kõige sagedamini 

kombinatsioone, kus üks või mõlemad käed asusid kusagil kehapiirkonnas (Joonis 8), Padas aga 

„muid” asendeid, kus käed olid samuti kehapiirkonnas, aga mitte ühtemoodi
4
. Kuna Padast leiti 

lapsematuseid rohkem, siis osutus suurem mitmekesisus ootuspäraseks. Näiteks olid seal mõnel 

üksikul korral käed lõua all, õlgadel ja isegi näo ees (Joonis 9). Seaduspärasid kummagi 

kalmistu juures ei ilmnenud. Seetõttu võib arvata, et käte asetus on olnud juhuslikku laadi ega 

omanud matmisel olulist tähendust. Sama võib täheldada ka Kukruse ja Pada täiskasvanute 

(Jonuks & Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c) ning teiste sama perioodi matuste kohta (Mägi 2002: 

135; Valk 1992: 79) 

 

 

Joonis 8. Kukruse laste käte asendid vanusegruppide kaupa. 

 

                                                           
4
 Näiteks üks käsi rinnal, teine õlal, kõhul või vaagnal. Iga maetu täpse käte asendi leiab Lisast 2. 
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Joonis 9. Pada laste käte asendid vanusegruppide kaupa. 

 

Nagu eelpool kehaasendite juures mainitud, olid jalad enamikel lastel väljasirutatud. 

Erandlikult olid üksikutel jalad kas paremale või vasakule küljele kõverdatud, aga ka 

väljasirutatud, üks jalg teise peal, ning Padas ühel juhul jalad isegi harkis (Joonised 10 ja 11). 

Selliseid asendeid esines Kukrusel vaid imikute ja Infantilis I rühmas, Padas Infantilis I ja 

Infantilis II rühmas. Erandlikke asendeid võib seostada pigem väikeste lastega, kuna kõigil 

noorukitel olid jalad ühtemoodi väljasirutatult (nagu täiskasvanutel). 

 

1 1 1 2 

5 

1 

10 

6 
4 3 2 2 1 

19 

1 

8 

1 1 

4 4 

1 1 1 

4 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

m
at

u
st

e 
ar

v
 

käte asend 

Infant  

Infantilis I 

Infantilis II 

Juvenilis 

määramata 



26 
 

 

Joonis 10. Kukruse laste jalgade asendid vanusegruppide kaupa.  

 

 

Joonis 11. Pada laste jalgade asendid vanusegruppide kaupa.  
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2.3 Paaris- ja mitmikmatused 

 

Üldjuhul oli Padas ja Kukrusel tavaks indiviide üksi haualohku matta, kuid esines ka paaris- ja 

mitmikmatuseid. Nende puhul on oluline just surnute samaaegne matmine, mida seostatakse 

inimeste üheaegse või ajaliselt lähedase surmaga (Duday 2009: 13). Ei ole teada, kas kõik 

üheaegselt surnud maeti kokku või tehti seda vaid teatud osaga kogukonnast (Crawford 2007: 

84). Selline käitumine viitab tõenäoliselt suuremale kriisile ühiskonnas, kus näiteks epideemiate, 

näljahädade või looduskatastroofide tagajärjel suri korraga palju inimesi (Duday 2009: 13).  

Kukrusel oli kolm paarismatust. Ühel korral asusid hauas Infantilis II grupi lapsed, teistel 

juhtudel vaid Infantilis I (vt Lisa 2). Padas leiti paarismatuseid kümme (vt Lisa 2). Ühte 

haualohku maeti ainult lapsi kui ka lapsi koos täiskasvanutega. Mitmikmatustest esines kolmik- 

(luustikud XXI–XXIII) ja nelikmatust (luustikud CLXIV–CLXVII). Vanusegruppide kaupa 

vaadatuna maeti Kukrusel kokku pigem väiksemaid lapsi, Padas aga vanemaid. Kummalgi 

kalmistul polnud noorukeid ega täiskasvanuid ühte haualohku asetatud (Jonuks & Lõhmus 2010; 

Tamla 2011a–c), mistõttu võiks sellist matmisviisi pigem seostada nooremate lastega. 

Laste paaris- ja mitmikmatuseid on teada veel Küti, Karja ja Kaberla hilisrauaaegsetelt 

kalmistutelt. Ka seal maeti neid nii täiskasvanute kui teiste lastega ning näib, et pigem 

väiksemaid, alla 7-aastaseid lapsi (Randoja 2011: 16–17). 

Paarismatuste puhul esines mõlemal kalmistul üksikutel juhtudel vastandorientatsioonilist 

matmist, kus luustikud paiknesid peaga eri suundades. Kukrusel oli selliseid matuseid vaid üks 

(luustikud XL ja XLI), Padas aga kolm (vt Lisa 2). Vastassuunalisi matuseid on teada Lõuna-

Eestist (Valk 1992: 96) ja Kagu-Eestist Siksäläst, kus esines üldine komme matta naised 

läänekaartesse ja mehed idakaartesse (Laul & Valk 2007: 42–43). Kuna erisuunalistest 

paarismatustest on näiteid siinkohal niivõrd vähe, siis ei saa ka öelda, millest erinev matmissuund 

tulenes. Selline komme oli levinud lõunapoolsetel balti hõimudel ja Lõuna-Eesti aladel ilmselt 

neilt üle võetud (Valk 1992: 100). Kaheldav on, kas balti mõjud ka Põhja-Eestisse ulatusid. 
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Paaris- ja mitmikmatustes esines vaid Infantilis I ja II rühma lapsi ning täiskasvanuid, kuid 

mitte ühtegi imikut ega noorukit. Sellest ei saa aga järeldada, et imikuid ja noorukeid teistega 

ühte haualohku ei maetud. Nende esindatus kalmistutel ei ole nii suur, eriti Juvenilis-rühmal, ja 

ilmselt nad lihtsalt ei surnud üheaegselt. Paaris- ja mitmikmatused näivad tõestavat laste kõrget 

suremust muinasajal – korraga võis üks pere/kogukond mitu last kaotada. Ilmselt surid koos 

maetud indiviidid ühe haiguse tagajärjel. Ilma jäädi mitmest liikmest ning ühise matmisega võidi 

markeerida leinajate kaotusvalu. Koos võisid maetud olla õed-vennad või lapsed vanematega. 

Pada nelikmatus võib viidata ka suuremale epideemiale ja erinevate perekondade lastele, kuna 

kolm lastest olid enam-vähem ühes vanuses ning on ebatõenäoline, et nad kõik õed-vennad 

oleksid olnud. See jääb aga hüpoteesiks ja tuleviku uurimisteemaks, mida saab muistse DNA 

analüüside põhjal tõestada või ümber lükata. 

  



29 
 

2.4 Kirstudes matused 

 

Kukruse ja Pada üldpilt näitab, et puust kirstudesse eriti ei maetud (Jonuks & Lõhmus 2010; 

Tamla 2011a–c). Kukruselt saadi laste matustest kirstu jäänuseid vaid kolmel korral, Infantilis II 

ja Juvenilis-grupi lastel (Lisa 2), kusjuures paarismatuses X olid lapsed ilmselt asetatud ühte 

kirstu, kuna nende luustikud paiknesid tihedalt kõrvuti (Jonuks & Lõhmus 2010). Pada lastel leiti 

viiel korral puidust kirstu jäänuseid nii Infantilis I kui ka Infantilis II grupi lastel. Mainimist 

väärib matus LIV, mis kuulus väikesele, umbes kaheaastasele lapsele (Lisa 2). Tema kirstu 

kinnituseks oli nurkades kasutatud nelja rauast kanti ja naelu, mille otsad olid seestpoolt kõveraks 

löödud. Kirstul oli aas ja selle otstes rauast kinnitusklambrid (Tamla 2011a). Siinkohal on 

tegemist ainsa matusega mõlema kalmistu peale, kus selliseid kinnitusi kasutati. 

Lisaks puukirstudes matmisele esines paeplaatide hauda asetamist. See oli rohkem levinud 

Padas, kus neid leiti 15 lapse juurest (Lisa 2) kõikidest vanusegruppidest peale imikute, 

sagedamini aga Infantilis II grupi laste matustest. Kukrusel saadi paeplaat vaid ühe lapse 

matusest (XXXVI). Padas oli enamasti hauas korraga üks-kaks plaati, harvem rohkem. Neid on 

leitud erinevatest kehapiirkondadest, näiteks kolju juurest ja alt, jalgade pealt ja vahelt ning 

haualohu servadest. Esines ka juhtusid, kus kogu maetu oli plaatidega kaetud. Ühel juhul 

moodustasid paekivid kirstulaadse konstruktsiooni (matus CXXXII). 

Paeplaatide hauda asetamist on esinenud mujalgi Eesti hilisrauaaegsetel laibakalmistutel. 

Kaberlas olid ühte paeplaatidest kirstu maetud kaks väikest last ja paeplaate leiti ka täiskasvanute 

juurest (Kustin 1955; Laul 1956; Selirand 1958). Paeplaate saadi ka Pada täiskasvanute juurest 

(Tamla 2011a–c). Jüri Selirand (1962: 139) arvab, et tegemist võis olla jäänukiga varasemast 

kivikalmete traditsioonist, mille puhul maetakse uue kombe kohaselt maa-alustesse haudadesse, 

aga kividest täiesti ei loobuta. See võis ka Padas nii olla.  
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2.5 Kokkuvõte laste matmisviisidest 

 

Mõlema kalmistu matmisviisid olid variatsiooniderohked. Minu poolt moodustatud bioloogiliste 

vanuserühmade lõikes seaduspärasusi ei ilmnenud. Sellele võib olla kaks seletust: 1) 

bioloogilised vanuserühmad ei kattu võimalike sotsiaalsete vanuserühmadega või 2) Kukruse ja 

Pada kogukonnad ei väljendanud vanuselisi erinevusi matmisviiside kaudu. Maetute pea 

orientatsioonides avaldusid sarnasused pigem täiskasvanutega kui lastel omavahel, mis viitab 

kogukonna ühistele tõekspidamistele. Sarnaselt täiskasvanutega ja üldisele tavale olid lapsed 

maetud selili-siruli. Käte asendid varieerusid kõige rohkem ning jalgade asetuses võis täheldada 

suuremaid erinevusi vaid väiksemate, Infantilis I rühma laste puhul. Samas oleks sotsiaalsete 

vanuserühmade kohta selle põhjal ennatlik järeldusi teha. Kehaasendite poolest olid Pada laste 

matused mitmekülgsemad, mis võib olla tingitud ka sellest, et matuseid oli seal rohkem. 

Puukirstudes matmise ja paeplaatide hauda asetamise juures ei näinud vanus samuti rolli 

mängivat. Paeplaate Kukrusel üldiselt hauda ei asetatud ja see oli Pada kalmistule matnud 

kogukonna tavaks. Kuna paeplaate ja kirste leiti erinevas vanuses laste ja täiskasvanute juurest, 

siis tundub tõenäolisem, et see sõltus pigem perekonna eelistustest ja traditsioonidest. 
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3. LASTE HAUDADEST LEITUD ESEMED 

 

Viimases peatükis käsitlen laste haudadest saadud esemeleide
5
. Kukrusel leiti neid 11 matusest, 

Padas aga 70-st ehk peaaegu kõikide laste juurest. Uurimise lihtsustamiseks olen esemed 

jaotanud kolme kategooriasse: 1) ehted, 2) rõivastuse osad, 3) töö- ja tarberiistad ning relvad. 

Siinkohal peab aga arvestama, et selline jaotus on suhteline, kuna ühel esemel võis olla mitu 

otstarvet ja seega on raske piiri tõmmata, millega täpselt tegemist oli. Eriti keeruline on vahet 

teha ehetel ja rõivastuse osadel, kuna ehetel võis lisaks esteetilisele funktsioonile olla ka 

praktiline väljund riietuse juures. Materjalist parema ülevaate saamiseks olen ehteid vaadanud 

eraldi rühmana, kuigi üldiselt nähakse neid riietuse osana (nt Jonuks 2009: 66; Valk 1992: 109).  

Mõiste „hauapanus” defineerimine on seotud rea probleemidega. Sellele puudub ühtne seletus ja 

erinevad uurijad tõlgendavad hauapanuseid isemoodi. Roderick Sprague’i (2005: 118) järgi on 

panused kõik hauast leitud esemed, mis sinna tahtlikult asetati. ÕS (2006) annab panuse 

definitsiooniks: „kellegi poolt antu, juurdepandu, lisatu; hauda kaasapandud ese“. Nende kahe 

seletuse kohaselt ei saa panustena käsitleda asju, mis on surnu enda või tema rõivastuse küljes. 

Sellisteks esemeteks on näiteks ehted ja riietuse osad. Tõnno Jonuks (2009: 277) rõhutab aga, et 

matustes eraldiseisvad ehtekomplektid ja üksteisest läbi pistetud esemed võivad viidata „päris” 

hauapanustele. Hauapanuste definitsiooni aluseks on eelkõige nende asukoht ja asetus maetu 

juures. Nii näiteks ei tuleks muinasaja lõpu naisematuse juures pidada hauapanuseks üle põlvede 

kulgevat pronksspiraalide mustrit, kuna tegemist on ilmselt põlle allääre kaunistusega; samas 

pronksspiraalidest muster mõnes nn rõivastuse seisukohalt ebaloogilises kohas võib viidata 

surnule spetsiaalselt kaasa pandud kunistatud kangale (=hauapanus). Oma uurimistöös käsitlen 

ma hauapanuseid just selliselt – hauda spetsiaalselt asetatud esemed. Kuna aga antud uurimuse 

                                                           
5
 Käsitluse alla ei tule esemete katked, mille halva säilivuse tõttu pole nende kuju ega otstarve ära tunda. Küll on 

nende kirjeldus olemas Lisa 3-s. 
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juures on olulised ka kõik rõivaste detailid ja ehted, siis kasutan mõistepaari „haudadest saadud 

esemeleiud”, mis viitab kõikidele maetu juurest leitud esemetele
6
. 

Peatüki eesmärgiks on uurida, milliseid esemeid lastele kaasa pandi ja kas nende põhjal on 

võimalik teha vahet erinevatel sotsiaalsetel vanuserühmadel. Kuna minu üheks 

uurimisküsimuseks on võimaliku piiri tõmbamine lapse- ja täiskasvanuea vahel, siis pööran 

tähelepanu esemeliikidele, mis võiksid viidata juba täiskasvanustaatusele. Käsitluse alla tulevad 

kõik laste vanuserühmad peale Pada imikute, kuna nende juurest esemeid ei leitud.   

 

Tabel 2. Esemeleiud laste matustest. 

Ehted  Rõivastuse osad Töö- ja tarberiistad ning relvad 

käevõru sõlg savinõu 

kaelavõru sõle nõel nuga 

kett vööjäänus noatupp 

helmes pannal tuleraud 

ripats naast tulekivi 

kuljus rõngas kirves 

rinnaleht spiraal vikat 

rinnanõela pea varrasahelik käärid 

ehte katke pronksplekist toru luisk 

sõrmus  naaskel 

kaurikarp  värtnakeder 

jalavõru  kotipaelte kinnis 

  kaaluviht 

  odaots 

 

                                                           
6
 Siinkohal ei käsitle ma ka kirstulaudade kinnituseks kasutatud metallelemente, millest kirjutasin pikemalt eelpool 

alapeatükis 2.4. 
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3.1 Ehted 

 

Ehted moodustasid igas vanusegrupis kõikidest esemetest valdava enamuse (Joonised 12 ja 13). 

Kõige arvukamalt oli kolmest pronkstraadist käevõrusid. Kukrusel leiti neid rohkem Infantilis I 

rühmast, Padas Infantilis II. Käevõrude suurust vaadates ilmnes, et väiksematel lastel olid need 

käe järgi väiksemaks painutatud (vt Lisa 3). Seega eraldi pisikesi käevõrusid laste jaoks ei tehtud. 

Pada väiksematel lastel oli korraga ühes käes enamasti üks võru, üksikutel kordadel ka kaks. 

Sama võib täheldada Kukruse esimese kahe vanuserühma puhul. Pada Infantilis II rühmas oli 

kahe või enama käevõru esinemine ühes käes juba üsna sagedane, seda eriti tüdrukutel. Alates 

Juvenilis-rühmast esines käevõrusid sagedamini tütarlastel ja ühes käes korraga rohkem, 

noormeestel oli tavaliselt käes üks-kaks võru. Näiteks oli Kukruse noorel neiul XLIV kummaski 

käes kuus võru, meessoost noorukitel aga mitte ühtegi (Lisa 3). 

Kaelavõrusid leiti kõige enam Infantilis II grupi juurest ja need näivad olevat rohkem 10–12-

aastaste panusteks. Padas olid enamik poisid, Kukruse matuse Xa sugu on teadmata. Pada 

täiskasvanutel oli kaelavõru enamasti vaid naiste haudades, Kukrusel aga ainult meeste matustes 

(Tamla 2011a–c; Jonuks & Lõhmus 2010). 

Ühe arvuka osa ehetest moodustasid erinevad kaelakeed, mis koosnesid nii pronkskettidest, 

helmestest, mitmesugustest ripatsitest, harvem pronksspiraalidest ja -rõngastest
7
. Kukruse ja Pada 

peamiseks erinevuseks oli pronkskettide ja ripatsite esinemise rohkus. Kukrusel oli pronkskette 

vähe ja muid ripatseid peale kuljuste polnudki. Kukrusel leiti kette kõikidest vanusegruppidest 

peale Infantilis II, kuid vaid kahel korral olid ketid kaelas, muudel juhtudel käe ümber või vöö 

osana. 

Pada ripatsid olid väga varieeruvad nii kujult kui materjalilt. Eristada saab nii risti-, trapetsi-, 

tarbeesemete- ja hobusekujulisi, võrelisi-, ümmargusi-, kui ka hammas- ja müntripatseid. Enamik 

oli tehtud pronksist ja tinast, harvem hõbedast ja luust. Neid pandi kaasa kõige rohkem Infantilis 

                                                           
7
 Ehete juures ma pikemalt pronksspiraalidel ja -rõngastel ei peatu, kuna enamasti on nad kuulunud rõivastuse 

juurde, mida käsitlen alapeatükis 3.2. Siinkohal on näha ka esemete mitmeotstarbelisust ja nende liigitamise 

keerukust. 
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II grupi lastele. Ripatseid leiti ka maetu käte, puusade ja jalgade piirkonnast, mis näitab, et neid 

võidi näiteks rõivastuse või vöö külge kinnitada. Noorukite rühmas oli ripatseid vaid ühel korral 

ja täiskasvanutel esinesid need pigem naistel (Tamla 2011a–c). 

Helmeid leidus igas vanusegrupis, Kukrusel rohkem Infantilis I, Padas Infantilis II juures. 

Värvidest domineerisid kollane, roheline ja sinine, kujult rattakujulised või mitmikhelmed
8
. Pada 

helmeid eristas Kukruse omadest suurem varieeruvus nii kujult kui värvilt (vt Lisa 3).  

Lisaks ripatsitele kanti keedes veel kuljuseid ja rinnalehti. Kuljuseid esines kõikides 

vanuserühmades. Rinnalehti leiti Kukrusel vaid ühe Infantilis I gruppi kuuluva lapse kaelast. 

Padas oli rinnalehti kõikides vanuserühmades, kuid taaskord rohkem Infantilis II-s. Padas leiti 

veel ehte katkeid laste rinna ja kaela piirkonnast. Kõik katked olid tinast ja võisid pärineda 

halvasti säilinud ripatsitest. 

Infantilis II poisimatuse CXIII puusa piirkonnast leiti kaurikarp (Lisa 3). Üldiselt esinesid need 

kaelakeedes, näiteks Pada naisematusel on see koos ristripatsiga kaelast leitud (Tamla 2011b). 

Siinkohal võis see olla kinnitatud kas näiteks riietuse külge või asetatud hauda panusena. 

Kaurikarpe peetakse eelkõige viljakuse sümboliks, aga ka kaitsvaks amuletiks kurjade jõudude 

eest (Thedéen 2010: 109). 

Padas esines kahel korral rinnanõela pead. Üks neist leiti viieaastase lapse õla kohalt, teine 

üheksa-aastase tüdruku jalalabade vahelt. Huvitav on aga asjaolu, et tegemist oli vaid rinnanõela 

peaga ja nõela ennast kummalgi juhul polnud. Kui muidu kasutati rinnanõelu riiete kinnituseks 

(Selirand 1974: 143), siis siinkohal tuleks nende funktsioon rõiva kinnitusosana kahtluse alla 

seada. Võimalik, et need olid kasutusel ripatsina või riietuse külge õmmeldud. 

Sõrmuseid leiti rohkem Pada vanemate laste, eriti tüdrukute haudadest. Enamasti oli tegemist 

lihtsate, peenikesest pronkstraadist keeratud rõngastega, harvem keerukamatega (vt Lisa 3). 

Kukrusel saadi sõrmus vaid ühe imikumatuse XVII juurest (Lisa 3), kus täiskasvanu mõõtmetega 

                                                           
8
 Helmeste kirjeldamisel olen eeskujuks võtnud Irita Kallise (2010) helmeste tüpoloogia. 
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sõrmus oli asetatud lapse rinnale koos sõle ja käevõruga. Sellist „esemekomplekti” võiks samuti 

päris panusena tõlgendada, kuna nii väike laps eluajal kindlasti neid kanda ei saanud. 

Üheks omapäraseks nähtuseks oli võrude paiknemine maetute jalutsis, mõnel juhul sääre ümber. 

Padas oli neid kõikides vanusegruppides, Kukrusel aga esimeses kolmes. Täiskasvanutel leiti 

jalavõrusid pigem vanemate inimeste juurest (Jonuks & Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c). Sellised 

võrud võisid olla kinnitatud kas rõivastuse või jalanõude külge (Lõhmus et al. 2011) ja näivad 

iseloomustavat just Kukruse ja Pada kalmistut, kuna teistel kalmistutel (vähemalt laste puhul) 

sellist kommet polnud (Randoja 2011: 20) 

 

 

Joonis 12. Kukruse laste ehted vanusegruppide kaupa. 
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Joonis 13. Pada laste ehted vanusegruppide kaupa. 

 

3.2 Rõivastuse juurde kuuluvad esemed 

 

Kõige arvukamateks rõivastuse osadeks võib pidada hoburaudsõlgi, mida leiti mõlema kalmistu 

kõikide uuritavate vanusegruppide juurest (Joonised 13 ja 14). Sõled olid enamasti tahuliste 

nuppudeg või rullotstega ja väiksed, 2–3,5 cm läbimõõduga (Lisa 3). Neid saadi maetute lõua alt, 

õlgadelt, kolju tagant, jalgade juurest, kõige sagedamini aga rinnalt, kõhult ja puusadelt. 

Tavaliselt oli hauas korraga üks sõlg, kuid Pada poisimatusel CXIII lausa kolm tükki, sealjuures 

üks hõbedast (Lisa 3). Juvenilis-rühmas saadi sõlgi vaid noormeeste juurest. 

Vöödest olid säilinud pandlad, naastud, rõngad, spiraalid ja harvem nahkrihma jäänused nii 

poiste kui tüdrukute matustes (Joonised 13 ja 14; Lisa 3). Vööosasid võis täheldada pigem 

vanemate laste ja noorukite rühmas. Ilmselt kandsid ka nooremad lapsed vööd, kuna nende 

puusade piirkonnast on nuge ja rõngaid leitud, kuid võrreldes täiskasvanutega ei pruukinud nende 

omad nii uhked olla ja tehti tekstiilist. Vööde juurde kuulusid ka varrasahelikud, mille külge 

kinnitati erinevaid tarbeesemeid (Selirand 1974: 132). Kukruselt leiti need meessoost nooruki 

XXXIII puusa kõrvalt (Lisa 3). Padas asusid tüdrukumatuses CLXI varrasahelikud aga roiete 

piirkonnas ja olid hoopis kinnitatud keekandja või ripatsi külge ning moodustasid seljale langeva 
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ehisornamendi (Tamla 2011c). Seega on varrasahelikke mitmel otstarbel kasutatud. Pada matuse 

XXIII puusalt leiti umbes 1 cm pikkused pronksplekist torud (Lisa 3), mis võisid samuti vöö 

kaunistuseks olla.  

Laste rõivastust on kaunistanud pronksspiraalid, naastud ja rõngad, mis õmmeldi või kinnitati 

muul viisil riiete külge (Mägi & Ratas 2003: 210). Spiraalid olid enamasti väiksed, 0,3 cm 

läbimõõdu ja alla 1 cm pikkusega, kuid leidus ka pikemaid kuni 30 cm pikkuseid spiraaltorusid. 

Kukrusel leiti spiraale kõikidest vanuserühmadest, naaste ja rõngaid aga alates Infantilis I 

rühmast. Padas esines eelnimetatud kaunistusi kõige enam Infantilis II rühma lastel. Kukruse 

noore neiu matuses XLIV oli spiraale väga arvukalt. Tema reisi kattis ilmselt põll, mille 

välisservas oli jälgitav pronksspiraalidest muster ja esiküljel jämedatest spiraalsetest torudest rida 

(Jonuks & Lõhmus 2010). Põlle kandsid jõukad emandad, aga seda on ka viljakusega seostatud 

(Mägi & Ratas 2003: 216). Matusel XLIV oli pea ümber veel pikkadest ja peenikestest 

pronksspiraalidest pärg. Peapärgi on kandnud noored vallalised tütarlapsed, aga samas võis 

selline kaunistus olla ka abielunaise peakatte osa (samas: 215). Siinkohal pole võimalik öelda, 

kas tegemist oli veel neiu või abielunaisega. Arvestades tema vanust (16–19 aastat), on viimane 

üsna tõenäoline. Padas taolisi pea ümber olevaid kaunistusi ei leitud.  

Sarnaseid, Kukruse tütarlapse põlle ehtinud suuri spiraale oli ka alates 10-aastaste Infantilis II ja 

Juvenilis-rühma tüdrukutel (Lisa 3). Padas oli osa jämedatest spiraalidest väiksemad, umbes 5 cm 

pikkused. Kõik spiraaltorud on asunud puusade piirkonnas ja ilmselt vöölt alla rippunud. 

Enamasti esinevad suured spiraalid koos pronksplekist noatuppedega, mida on täheldanud ka 

Riina Rammo (2005: 90). Võimalik, et vööd, noad ja spiraalilustused on rõivastuse juures ühtse 

komplekti moodustanud. Jämedate spiraalkaunistuste põhjal julgen oletada, et Pada matus CXV, 

mis on küll antropoloogiliselt mehena määratud (Limbo 2005; Lisa 2), kuulus pigem tütarlapsele, 

kuna meeste haudadest pole taolisi esemeid leitud (Selirand 1974: 129) ja lisaks on tema muud 

panused väga naistepärased (vt Lisa 3). 

Üks Padale omane nähtus on väikeste, 0,6 cm läbimõõduga tinast rõngaste ja naastude 

kinnitamine rõivaste külge. Rõngad ja naastud asusid reieluude piirkonnas ja Riina Rammo 
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(2005: 88) arvates võisid need olla lühema, põlvedeni ulatuva umbkuue kaunistuseks. Lisaks 

leidis ta, et täiskasvanutel esines tinarõngaid harvem ja neid võiks pigem lastega seostada. Laste 

tinarõngad olid ka kergemad kui nende pronksist vasted täiskasvanutel. Enamasti leiti neid 

Infantilis II rühma poiste ja tüdrukute juurest, harva väiksemate laste juurest, mis näitab, et 

nooremate laste rõivastus oli tagasihoidlikum ja lihtsam. 

 

 

Joonis 14. Kukruse laste rõivastuse osad vanusegruppide kaupa. 

 

 

Joonis 15. Pada laste rõivastuse osad vanusegruppide kaupa. 
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3.3 Tööriistad, tarbeesemed ja relvad 

 

Noad moodustasid tööriistadest ja tarbeesemetest kõige suurema osa ja neid leidus kõigis 

vanusegruppides (Joonised 16 ja 17). Noad asetsesid enamasti puusa- ja reieluude kõrval, aga ka 

õlgade piirkonnas ja jalgade vahel. Ilmselt on enamik nuge vööl olnud. Vahel on säilinud ka 

noatuped, millest vanemate tüdrukute ja noorukite omad olid pronksplekist ja ornamenteeritud 

nagu täiskasvanud naistel (vt Lisa 3). 

Teine levinuim tarbeesemete liik oli savinõud, mis asusid enamasti maetu jalutsis ja mida esines 

samuti kõikides vanuserühmades, kuid pigem pandi neid kaasa vanematele lastele ja noorukitele 

(Joonised 16 ja 17). Mõlema kalmistu täiskasvanute juures oli savinõu asetamine jalutsisse üsna 

levinud komme (Jonuks & Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c). 

Tuleraudu ja –kive leiti nii Kukrusel kui Padas vaid vanemate laste ja noorukite rühmast ning 

Padas ainult poiste matustest (Joonised 16 ja 17). Tulerauad ja –kivid näivad olevat ainult poiste 

ja meeste tarbeesemed ja hauapanused, kuna neid on leitud kõnealustel kalmistutel täiskasvanutel 

vaid meeste juurest (Jonuks & Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c). 

Üks erandlik leid laste juures oli Kukruse matuses Xa kaheksakujuline luuese, mis võis olla 

kotipaelte kinnis (Jonuks & Lõhmus 2010). Leiu kõrval asus ka tuleraud, millest võib järeldada, 

et maetu vööl rippus kotike ja selle sees tuleraud. Samasuguseid luuesemeid on teada veel 

Kukruse kahest mehematusest (Jonuks & Lõhmus 2010). Mehed on kandnud kotikesi ja paunasid 

vööl mujalgi Eesti alal (Mägi & Ratas 2003: 221). Sellele paralleelile toetudes võiks oletada, et 

ka Kukruse luustik Xa kuulus poisile. 

Vikateid leiti vaid Pada laste juurest, kõige rohkem Infantilis II grupist (Joonis 17). Vikatiterade 

pikkus jäi vahemikku 24–28 cm, mis oli tüüpiline selle perioodi Eesti ala vikatitele (Selirand 

1974: 95). Täiskasvanute juurest on samuti vikateid leitud ja pigem naiste haudadest (Jonuks & 

Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c). 
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Kirveid saadi Padast kaks, mõlemad 10–11-aastaste poiste juurest. Mõõtmetelt näivad need 

olevat sama suured kui täiskasvanute kirved (vt tabel 3). 

Tööriistade ja tarbeesemete hulgas olid Padas veel üks naaskel ja luisk, mõlemad matuse XXVI 

parema puusa kõrval (Lisa 3). Lisaks leiti kääride poolik ja kaks värtnaketra, üks neist nooruki 

põlve kõrval
9
. Eelnimetatud esemed saadi kõik vanemate poiste haudadest. Naaskleid ja üks 

värtnakeder on leitud ka Pada meeste haudadest, luisku esines neil aga väga sagedasti (Tamla 

2011a–c). Eelmainitud esemetest võiks naaskleid ja luiske tüüpilisteks meeste töö- ja 

tarberiistadeks pidada, ketramisega seostatakse enamasti aga naisi ja kääre võisid mõlemad 

sugupooled kasutada, kuna neid on leitud ka Kukruse naisematuse juurest (Jonuks & Lõhmus 

2010). 

Padas oli erandlikuks leiuks väike ovaalne kaaluviht, mis aruandes on märgitud tinatükina 

(Tamla 2011a), kuid leiukarbis kaaluvihina (AI 5366: XXIV, 4). Ese leiti umbes seitsmeaastase 

tüdruku juurest ja rohkem Padast kaaluvihte ei saadud. Kaaludega seotud leide on maa-alustes 

kalmistutes üldiselt vähe, peamiselt saartel meeste haudades ja neid tõlgendatakse kui jõukate 

kaupmeeste tunnust (Selirand 1974: 99). Nii väikest last kaubandustegevusega seostada ei saa ja 

tegemist võis olla näiteks tema vanemate staatuse/ameti rõhutamisega. 

Relvadest olid esindatud ainult odaotsad, mida leiti Pada poiste matustest, enamasti 8–12-

aastaste juurest (Joonis 17). Odaotsi on kaasa pandud ka Kukruse ja Pada meestele (Jonuks & 

Lõhmus 2010; Tamla 2011a–c). Ilmselt on odad olnud jõukuse ja sõjamehestaatuse sümboliks. 

Pole välistatud, et sellises vanuses lapsed võisid tegeleda juba sõjalise ettevalmistusega ja osa 

neist, eriti noorukid ka sõjategevusest osa võtta. Noorematel poistel võidi relvadega 

sümboliseerida ka nende tulevast staatust sõjamehena. 

 

                                                           
9
 Teise värtnakedra puhul pole kindel, kas see oli hauapanus või sattus sinna varasema viikingiaegse asula 

kultuurkihist  
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Joonis 16. Kukruse laste tööriistad ja tarbeesemed vanusegruppide kaupa. 

 

 

 

Joonis 17. Pada laste tööriistad, tarbeesemed ja relvad vanusegruppide kaupa. 
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olid need tehtud hävivast materjalist ja pole säilinud. Peamiseks erinevuseks võib tuua esemete 

arvukuse – Padas oli rohkem selliseid matuseid, kus esemete hulk oli korraga suurem ja 

variatsiooniderohkem. See oli ka ootuspärane, kuna laste matuseid oli seal mitmeid kordi enam 

kui Kurkusel. Kuigi Pada lastele pandi üldiselt esemeid kaasa väga rikkalikult, ei leitud erinevalt 

Kukrusest imikute juurest midagi. Siinkohal võib taaskord oletada, et neisse suhtuti kui 

vähemtähtsatesse ühiskonnaliikmetesse. Teisalt pole välistatud, et kuna nad surid varajases eas ja 

polnud sotsiaalselt aktiivsed, ei pruukinud nad tolleaegsete inimeste nägemuse kohaselt 

hauataguses elus esemeid vajada. Kuigi Kukruse üks imikumatus (XVII) oli küllaltki rikkalik 

(Lisa 3), ei leitud sealgi ülejäänu alla aastaste juurest ühtegi eset. Lisaks on Nick Stoodley (2000: 

458) arvanud, et panuste puudumine väikestel lastel peegeldab staatuse saavutamist alles elu 

jooksul, kuigi pole välistatud, et mõnel oli see päritav, mis võiks ka näiteks Kukruse imikumatuse 

puhul kehtida. 

Kõikides vanusegruppides moodustasid enamiku leidudest ehted, mida võib pidada 

universaalseteks esemeteks, kuna neid oli ka täiskasvanutel. Väiksemate laste haudades on just 

ehted tüüpilised leiud. Teatud seaduspärasused ilmnesid käevõrude puhul, kus võis märgata 

nende arvu suurenemist laste vanuse kasvades. Alates Infantilis II rühmast esines neid rohkem nii 

poistel kui tüdrukutel ühtemoodi, kuid noorukieas poistel nende arv vähenes ja tüdrukutel 

suurenes sarnaselt täiskasvanud naistega. Vanuselised ja soolised erinevused avaldusid mõningal 

määral ka kaelavõrude juures: neid pandi kaasa pigem vanematele, Infantilis II rühma poistele. 

Kuna kaelavõrusid kandsid nii täiskasvanud naised ja mehed, siis ei saa aga kindlamaid järeldusi 

teha ja neid ainult poistega seostada. 

Teiseks levinuimaks esemeteliigiks olid rõivastuse osad. Kõige sagedamini esines sõlgi, mille 

kandmisel ilmselt vanus rolli ei mänginud. Ka spiraalid, rõngad ja naastud on kaunistanud 

kõikides vanustes laste riietust, kuid pigem alates Infantilis II grupist. Pikad ja jämedad 

spiraaltorud olid omased alates umbes 10–12-aastastele tüdrukutele. Poiste juurest neid ei 

leitud. Erinevused joonistusid veel välja vöödes, eriti nende metallosades, mida leiti rohkem 

vanematel lastel ja noorukitel. Alates 10. eluaastast hakati tüdrukutele kaasa panema ka uhkeid 

pronksplekist tupes nuge, mis kuulusid traditsiooniliselt jõuka naise riietuse juurde (Mägi & 
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Ratas 2003: 218). Seega on näha, et laste rõivastus on vanuse kasvades keerukamaks ja 

rikkalikumaks muutunud. 

Kõige selgemad vanuselised ja soolised erinevused ilmnesid töö- ja tarberiistades ning 

relvades. Väikelastele pandi küll kaasa nuge ja keraamikat, kuid ülejäänud esemeid leiti vaid 

vanemate laste ja noorukite juurest. Enamikke tarbeesemeid, tööriistu ja relvi võib seostada 

poistega. Matustes, kus esines töö- ja tarberiistu, oli täheldada ehete, eriti mitmesuguste ripatsite 

ja helmeste vähenemist. Seega muutusid poiste panused sarnasemaks täiskasvanud meestele ja 

polnud enam nii naiselikud. 

Esemeleiude põhjal saab järeldada, et üks esimesi üleminekuetappe laste elus võis olla pärast 

imikuiga, umbes 2–3-aastaselt. Just selles eas on täheldada esemete, peamiselt ehete ilmumist 

nende haudadesse. Sellesse vanusevahemikku jäävad olulised arengulised muudatused nagu 

käima- ja rääkima õppimine, millega suurenes nende sotsiaalne aktiivsus ja ilmselt ka tähtsus 

perekonnas. Kuni umbes 10 aasta vanuseni oli nii Infantilis I kui II rühma laste esemeline 

materjal üsna sarnane, koosnedes enamasti ehetest ja rõivastuse osadest, mis olid omased nii 

poistele kui tüdrukutele. Seega nende soolisi erinevusi ei rõhutatud, kuna nad ei täitnud ilmselt 

veel soospetsiifilisi rolle ühiskonnas. Järgmine etapp jääb umbes 10–12 aasta vahele, mis 

avaldub kõige selgemini Pada Infantilis II rühma esemete arvukuses ja selliste panuste ilmumises, 

mida seostatakse täiskasvanud naiste ja meestega. Tütarlastel markeerivad muutusi peamiselt 

rõivastuse osad ja käevõrud, poistel aga tarbeesemed, tööriistad ja relvad. Sarnaste 

üleminekuetappideni on jõudnud ka Nick Stoodley (2000) anglosaksi Inglismaa 5.–6. sajandi 

laste hauapanuseid uurides. See jääb küll ajaliselt ja geograafiliselt kaugele, kuid on heaks 

näiteks, et sellised kategooriad võisid eksisteerida. Lisaks täheldati sealgi isiklike esemete arvu 

suurenemist vanuse kasvades. Naiselike elementide ilmumine tüdrukutel 10.–12. eluaasta vahel 

võis markeerida viljaka ea algust. Poistel algab murdeiga üldiselt hiljem ja täiskasvanute esemeid 

ei saaks alati sellega seostada. Kuigi murdeiga on paljudes ühiskondades peetud markeeringuks 

lapse- ja täiskasvanuea vahel, pole see alati kõige olulisema tähtsusega. Etnograafilised uuringud 

näitavad, et üleminekuetapid varieeruvad kogukonniti ja sõltuvad muudest näitajatest peale 

bioloogiliste tunnuste (van Gennep 1960: 66). Ilmselt olid 10–12-aastased lapsed oma vaimsetes 
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ja kehalistes võimetes arenenumad kui nendest nooremad indiviidid ning nende roll 

perekonna/kogukonnaelus suurenenud ja seda võidi esemete kaudu ka nende matustes 

väljendada. 

Kuna vanemate laste ja noorukite leiumaterjal oli üsna sarnane, siis jääb selgusetuks, kas nende 

kahe vahel võis veel mõni oluline erinevus olla. Panuste põhjal saab osa Infantilis II rühma lapsi 

ja noorukeid juba tegelikult täiskasvanuteks lugeda, mis pole ka väga vara, arvestades inimeste 

lühemat eluiga minevikus. Siiski rõhutab Nick Stoodley (2000: 46), et tegemist on eelkõige 

matuserituaalidega ja neid ei saa üks-üheselt tõlgendada. Leinajad ei pruukinud esemetega 

väljendada mitte surnu tõelist rolli või eluetappi, vaid sümboolselt seda, mida nad arvasid 

kadunule sobivat. Hoolimata sellest arvan, et täiskasvanulike panustega matmine viitab 

tõenäoliselt laste sotsiaalse rolli suurenemisele. Tarbeesemete, tööriistade ja relvade põhjal pole 

välistatud, et lapsed neid ise oma eluajal kasutasid ja võisid aktiivselt ühiskonna- ja majanduselus 

osaleda. 
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KOKKUVÕTE 

Laste uurimist on arheoloogias pikka aega peetud väheoluliseks. See tuleneb peamiselt tänapäeva 

lääne kultuuriruumi arusaamadest, mis vähendavad laste tähtsust muistsetes populatsioonides. 

Käesolevas töös selgub, et Kukruse ja Pada kalmistutele maetud indiviididest olid ligi pooled 

lapsed. Kuna nad moodustasid suure osa muinasühiskonnast, aitab nende uurimine paremini 

mõista minevikus elanud inimesi. Kahe kalmistu peale käsitlesin kokku 104 lapse matust. Nende 

matmiskombestikku analüüsides püüdsin tuvastada võimalikke  sotsiaalseid  vanuserühmi. 

 

Esimeses peatükis käsitlesin laste ja nende vanuse uurimisega seotud teoreetilisi probleeme 

ning peamisi ohtusid, mis kaasnevad tänapäevaste lapsepõlve kontspetsioonide üleviimisega 

minevikku. Jaotasin lapsed nende bioloogilise vanuse alusel nelja rühma. Selle peatükiga 

näitasin, milline oli laste osakaal erinevates vanuserühmades ja pakkusin võimalikke tõlgendusi 

nende esinemise kohta. Üks peamine erinevus kahe kalmistu vahel oli imikumatuste väga 

erinev arv. Kukrusel oli imikumatuseid laste kõrget suremust silmas pidades ootuspäraselt suur, 

samas kui Padas esines neid harva. Olukorrale Pada kalmistul leidsin mitmesuguseid põhjendusi. 

Kõige tõenäolisemaks pean Pada kalmistule matnud kogukonna kultuurilist eripära matta alla 

üheaastased väljapoole tavakalmistut või kohelda neid surmajärgselt mõnel muul viisil. Lisaks 

vaatlesin laste soolist jaotuvust ning leidsin, et meessoost indiviide oli enam, mida võis täheldada 

ka täiskasvanute puhul. Selle põhjuseks ei pruukinud olla meeste suurem suremus, vaid 

antropoloogiliste soomäärangute ebatäpsus. 

Teises peatükis käsitlesin laste matmisviise, mille põhjal sotsiaalseid erinevusi välja ei 

joonistunud. Kukruse ja Pada kalmistutele matnud inimesed ei väljendanud sotsiaalset vanust 

matmisviisidega või ei avaldunud see minu poolt kasutatud metoodikaga. Matmissuundades 

mängisid rolli ilmselt kogukonnaliikmetele olulised tõekspidamised, mis ei sõltunud maetu 

vanusest. Enamik lastest oli maetud selili-siruli, kuid käte asend varieerus ja selle jälgimine 

matmisel polnud tõenäoliselt eriti oluline. Üksikutel juhtudel esines väiksemate laste puhul 

kõverdatud jalgadega või küljele matmist, kuid selle põhjal üldisemaid järeldusi teha ei saa. 

Paaris- ja mitmikmatuseid esines nii erinevas vanuses laste kui ka täiskasvanute puhul ning 
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tegemist oli ilmselt kogukonna viisiga väljendada mitme inimese samaaegset surma. Puidust 

kirstudesse matmine ei olnud kummaski kalmistus kuigi levinud. Peamiseks erinevuseks võib 

lugeda seda, Padas asetati sageli haudadesse paeplaate, samas kui Kukrusel esines seda vaid 

ühel juhul. 

Kolmandas ehk viimases peatükis keskendusin laste matustest saadud esemeleidudele, mida oli 

kahe kalmistu peale kokku väga arvukalt. Suurema osa moodustasid erinevad ehted ja rõivastuse 

külge kuuluvad elemendid. Sealjuures olid enamik neist sarnased nii laste, naiste kui meeste 

matuste juures. Sellest hoolimata võib just hauda kaasa pandud esemete põhjal teha selgemaid 

järeldusi sotsiaalsete vanuserühmade kohta muinasaja lõpul. Mõned vanuselised ja soolised 

eripärad tulid ilmsiks käevõrude arvukuse juures. Laste vanuse kasvades nende arv suurenes 

ja noorukieas pandi neid rohkem kaasa tüdrukutele. Mida suuremaks lapsed said, seda 

keerumakas muutus ka nende rõivastus. See avaldus eelkõige metallkaunistustega vöödes, mida 

leiti sagedamini alates 10-aastastel lastel. Peamised erinevused vanusegruppide vahel avaldusid 

10–12-aastaste ja vanemate tüdrukute rõivastuses. Nende rõivakomplekti kuulusid jämedamad 

pronksspiraalkaunistused ja uhked pronksplekist pealistega noatuped. Umbes samas vanuses 

võis täheldada poistel, eriti Padas, tarbeesemete ja tööriistade – mis iseloomustasid eelkõige 

meeste matuseid – arvu suurenemist. 

Eelneva põhjal jõudsin järeldusele, et sotsiaalsed vanuserühmad ja ka maetute sugu avaldusid 

matuse kontekstis esemete kaudu. Kehtib seaduspära, et mida vanemaks laps sai, seda 

rikkalikumaks ja täiskasvanutega sarnasemaks muutusid tema riietus ja hauapanused. Siinkohal 

on näha ka osalist seost töös kasutatud bioloogiliste vanusegruppide ja sotsiaalse vanuse vahel: 

füüsilisest ja vaimsest arengust tulenevalt võidi markeerida ka nende sotsiaalse vanuse etappe. 

Võttes aluseks erinevate vanusegruppide esinemissageduse ja esemete arvukuse, leidsin, et ühe 

sotsiaalse vanuserühma moodustasid imikud. Sealjuures on tõenäoline, et Padas ei nähtud neid 

veel täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena. Kuigi Kukruse ja Pada on geograafiliselt lähestikku, ei 

ole võimatu, et seal vastsündinutesse erinevalt suhtuti. Esimene üleminekuetapp võis lastel olla 

umbes paari aasta vanuselt, mil neile hakati ka rohkem esemeid hauda kaasa panema. Järgmise 

olulise üleminekuastmena eristan 10.–12. eluaastat, mil maetute seas hakkasid teatud esemete 
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osas ilmnema soolised eripärad. Üldiselt olid selles vanuses laste ja noorukite panused küllaltki 

sarnased nii omavahel kui ka täiskasvanutega. Võimalik, et nendesse indiviididesse suhtuti juba 

kui täiskasvanutesse või vähemalt oli nende sotsiaalne roll nii ühiskonna- kui majanduselus 

suurenenud. Siiski ei tohi unustada, et matmiskombestik ei peegelda inimeste igapäevalu ja on 

eelkõige leinajate idealiseeritud nägemus kadunust. 

Kukruse ja Pada laste matmiskombestiku analüüs näitas, et kalmistud olid väga sarnased nii laste 

matmisviiside kui hauapanuste poolest. See oli ka ootuspärane, arvestades nende geograafilist ja 

ajalist lähedust. Peamisteks erinevusteks olid imikumatuste rohkus Kukrusel ja nende väga väike 

osakaal Padas. Esemete poolest oli Pada Kukrusest mitmekülgsem, mis võis olla tingitud sealsete 

matuste kordades suuremast arvust. Siinkohal peab arvestama, et Kukrusel kaevati vaid osa 

kalmistust ja sealgi on matuseid kindlasti rohkem. 

Pada ja Kukruse laste matuste teema ei ole kindlasti käesoleva tööga ammendatud. Kuna 

matuseid oli arvukalt, saaks tulevikus neid kalmistuid ka eraldi analüüsida. Arvestades 

bakalaureusetöö probleemi püstitust ja mahtu, ei saanud ma esemeleidudele piisavalt tähelepanu 

pöörata. Seepärast pean oluliseks laste hauapanuste süvendatud analüüsi teiste meetoditega peale 

kahemõõtmelise statistika ja rohkem esemete tüpoloogiale keskendumist. Nagu eelnevast 

järeldus, ei saa laste käsitlemisel ka täiskasvanute matuseid kõrvale jätta. Üheks tuleviku 

uurimisteemaks võiks olla nii laste kui täiskasvanute matuste analüüs, mis aitaks laiemalt mõista, 

kuidas meie muinasühiskonnas inimese elukäigu erinevaid etappe tajuti. 
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Children’s possible social age groups by the example of Late Iron Age 

cemeteries of Kukruse and Pada 

Summary 

 

Children formed a significant part of past populations; nevertheless they have been marginalized 

in archaeological research for a long time. There are two main reasons for neglecting them: 

firstly, children’s actions have left very few traces in the material culture; and secondly, as they 

used objects with different functions, archaeologists are often unable to differentiate them from 

the items used by adults. With my thesis I make an effort to introduce children in the context of 

Estonian prehistory. The specific aim of my bachelor thesis is to reconstruct possible social age 

groups of children. This work is based on child burials of two Late Iron Age (12th–13th 

centuries) inhumation cemeteries from Eastern Estonia: Kukruse and Pada (Lisa 1).  

Although the archaeology of childhood has been an emergent area among western researchers in 

the recent decades, there is yet no work done on prehistoric children in Estonia. As said before, 

this thesis is the first attempt in Estonian archaeology to bring children to the forefront. It is 

important to consider all social groups in archaeological research in order to understand how past 

communities might have perceived childhood and its different stages. This study aims to answer 

the following questions: 

1) What were the mortuary practices of children like and how similar/different are 

children’s burials of Kukruse and Pada cemeteries? 

2) Can we establish the transition from childhood to adulthood on the basis of material 

remains of burial practices? 

3) Is it possible to distinguish children’s social age groups based on the analyses of their 

mortuary treatment? 

Altogether, I studied 104 child burials: 22 from Kukruse and 82 from Pada cemetery. In order to 

get a better overview of their burials I compiled two databases: one contains children’s age, 

biological age group, sex (if possible), orientation of the head, position of the body, the existence 
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of grave goods and disposal containers (Lisa 2); the other gives a detailed description of all the 

finds from children’s graves (Lisa 3). Throughout my study I used two scale statistics where I 

observed the correlation of age groups and different variables of children’s mortuary practices. 

In the first chapter I discussed theoretical problems considering the notion “childhood” and its 

stages in archaeology. It is important to distinguish three types of age: 1) chronological age (the 

number of years lived), 2) biological age (based on the skeletal development), 3) social age 

(culturally constructed). It is possible to determine biological age most accurately. Social age 

needs to be studied because cultures define their age groups in different ways which may not 

coincide with chronological or biological age. I divided children into groups based on their 

biological age because it is the only age that is possible to establish on the basis of skeletal 

material. There appeared to be a significant difference between Kukruse and Pada infant burials. 

In Kukruse they made up almost half of the children’s burials but in Pada there were only two 

children in infant group. The main reason for their absence seems to be cultural practices of Pada 

community that sees infants as a different category of the rest of the population. Excluding 

infants from the communal cemetery and burying them somewhere else is widely known from all 

the periods across the world. 

In the second chapter I focused on the children’s body position in the grave. Most of them were 

extended burials on their back but the position of the hands and the orientation of the head varied. 

In both cemeteries there were some multiple burials that contained children of different ages. 

Burying in a wooden coffin was not widely practiced by the communities of Kukruse and Pada. 

The main difference between the two cemeteries is the placement of limestone plates in the 

graves which was frequent in Pada but very rare in Kukruse. It seems that the way that children 

were placed in the grave did not depend on their age. No correlation between age groups and 

different characteristics of children’s burials could be seen. 

In the last chapter I analyzed the archaeological finds from children’s graves. In general the grave 

goods and other artefacts in the graves were similar to those of adults. Most of the finds 

constituted jewellery and parts of the deceased’s dressing. These can be considered ubiquitous 
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artefacts because they were found among all the age groups. The first transition seems to be at the 

age of 2–3. At that time more goods in children’s graves started to appear. The main differences 

between age groups and sexes manifested the adornment of girl’s dressing and tools in boys’ 

graves. From the age of 10–12 onwards the adornment of girls’ dressing resembled more that of 

grown women. At the same time tools and weapons started to accompany boys’ burials making 

them similar with adult men. It is possible that children were seen as adults from this age 

onwards. These changes probably mark their growing importance in social and community life.  

The material from Kukruse and Pada cemeteries offers different ways to study them. As there 

were many burials it is possible to investigate both cemeteries separately. For future research I 

find it important to focus more thoroughly on the analysis of the artefacts from children’s graves 

with methods other than two scale statistics. One possible topic for the future would be studying 

the burials of children and adults together in order to understand how people in the past perceived 

different stages of their life course. 



LISA 1. Pada ja Kukruse asukoht kaardil 

 



LISA 2. Kukruse ja Pada laste matused 

Nr  Matus 
(luustik) 

Luustiku 
seisund 

Vanus Vanusegrupp Sugu Pea 
suund 

Jalgade 
suund 

Keha 
asend 

Käte 
asend 

Jalgade 
asend 

Esemelei
ud 

Kirst Märkused 

1. Kukruse II üsna halvasti 
säilinud: 
puudu kolju, 
parem käsi 
eeluuringute 
käigus 
eemaldatud, 
osa 
jalaluudest 
ekskavaatorig
a kaevates 
kaduma 
läinud 

7 a ± 24 k  Infantilis II   S N selili vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

2. Kukruse VIIa   0-2 k  Infant                  avastati hilisemate 
osteoloogiliste 
uuringute käigus 

3. Kukruse VIII   laps     S N selili       jah matust täiesti lahti 
ei kaevatud 

4. Kukruse Xa rahuldavalt 
säilinud: 
ekskavaatori 
poolt osaliselt 
lõhutud, 
puudu vasak 
labajalg 

12 a ± 30 
k 

Infantilis II   W E selili parem 
rinnal, 
vasak 
sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah maetud ühte 
haualohku luustik 
Xb-ga 

5. Kukruse Xb rahuldavalt 
säilinud: kolju 
ja vasak 
reieluu 
purunenud, 
puudu vasak 
käsivars 

9a ± 24 k Infantilis II   W E selili parem 
rinnal, 
vasak 
sirgelt 
kehast 
eemal 
osalisel
t Xa 
peal 

väljasirutatu
d 

jah jah maetud ühte 
haualohku luustik 
Xa-ga 

6. Kukruse XVII rahuldavalt 
säilinud: kolju 
purunenud, 
pinnase 
eemaldamise
ga kaduma 
läinud parem 
õlavarreluu, 

6 k ± 3 k Infant   W E selili käed 
kõrval, 
osa 
kämbla
- ja 
sõrmel
ülisid 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah ei haualohu päitsis 
kaks suuremat 
raudkivi, üks kivi 
põlvede all 



osa kämbla- 
ja 
sõrmelülisid 

7. Kukruse XX halvasti 
säilinud: 
tugevasti 
lõhutud 
uusaegse tee 
rajamise ja 
välitööde 
käigus 

6 k ± 3 k Infant   S N       ei ei   

8. Kukruse XXI väga halvasti 
säilinud 

6 k ± 3 k Infant   S või 
SE 

N või 
NW 

selili rinnal väljasirutatu
d 

ei ei   

9. Kukruse 
XXIVa 

väga halvasti 
säilinud 

8 a ± 24 k Infantilis II             ei ei ühes haualohus 
segamini kolme 
indiviidi luud, mis 
olid uusaegse 
maanteekraavi 
kaevamisel tagasi 
maetud 

10. Kukruse 
XXIVb 

väga halvasti 
säilinud 

imik Infant             ei ei ühes haualohus 
segamini kolme 
indiviidi luud, mis 
olid uusaegse 
maanteekraavi 
kaevamisel tagasi 
maetud 

11. Kukruse 
XXVa 

väga halvasti 
säilinud 

1 a ± 4 k Infantilis I    SE NW       ei ei ühes haualohus 
luustik XXVb-ga, 
luud varem 
segatud 

12. Kukruse 
XXVb 

väga halvasti 
säilinud 

4 a ± 12 k Infantilis I    SE NW       ei ei ühes haualohus 
luustik XXVa-ga, 
luud varem 
segatud 

13. Kukruse 
XXVI 

hästi säilinud 0-2 k Infant   S N selili sirgelt 
kõrval 

kõverdatud, 
paremal 
küljel 

ei ei   

14. Kukruse 
XXVIII 

hästi säilinud  6 k ± 3 k Infant   SSW NNE selili vastu 
külgi, 
sirgelt 
kõrval? 

väljasirutatu
d 

ei ei   



15. Kukruse 
XXXI 

hästi säilinud: 
puudu 
labajalad 

1 a ± 4 k Infantilis I   W E selili sirgelt 
kõrval, 
vasak 
labakä
si veidi 
puusal, 
parem 
vaagna 
all  

väljasirutatu
d 

ei ei vahetult matuse 
kohal puidutükid, 
kunagine 
hauatähis? 

16. Kukruse 
XXXIII 

hästi säilinud 15 a ± 36 
k 

Juvenilis M E W selili kõhul väljasirutatu
d 

jah ei paralleelne 
matusega XV, 
nende vahel 
jalutsis 
kivikiilustikuga 
postiauk 

17. Kukruse 
XXXVI  

üldiselt hästi 
säilinud: kolju 
purunenud, 
labakäed 
puudu 

2 a ± 8 k Infantilis I   SE NW selili parem 
õlal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah jah vasaku õlavarreluu 
all üksik suurem 
paeplaat 

18. Kukruse 
XXXIX 

rahuldavalt 
säilinud: 
luustiku 
vasak pool 
osaliselt 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

15 a ± 36 
k 

Juvenilis M S N selili parem 
rinnal, 
vasak 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah jah   

19.  Kukruse XL hästi säilinud 4 a ± 12 k Infantilis I   SE NW selili rinnal väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik XLI-ga 

20. Kukruse XLI hästi säilinud 5 a ± 16 k Infantilis I   NW SE selili vasak 
kõhul, 
parem 
sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d, parem 
sääreluu 
vasaku peal 

jah ei ühes haualohus 
luustik XL-ga 

21.  Kukruse XLII hästi säilinud: 
vaid kolju 
purunenud 

4 a ± 12 k Infantilis I   E W selili vasak 
vasaku
l õlal, 
parem 
kõhul 

kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

jah ei   

22.  Kukruse XLIV hästi säilinud 16-19 a Juvenilis N W E selili parem 
rinnal, 
vasak 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah ei koljust 45 cm idas 
põlenud 
loomaluude pesa 

23.  Pada III hästi säilinud 7 a ± 24 k  Infantilis II N NEE SWW selili parem 
parem
al 
puusal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik IV-ga ja 
temast vasakul, 
kolju IV rinnal 



24. Pada IV hästi säilinud 8 a ± 24 k Infantilis II M NEE SWW selili parem 
rinnal, 
vasak 
lõua all 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik III-ga 

25.  Pada VI hästi säilinud 18–20 a Juvenilis M SWW NOO selili parem 
rinnal, 
vasak 
vasaku
l 
puusal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

26. Pada VIII rahuldavalt 
säilinud: 
rinnaosa ja 
käed 
sissekaevega 
segi pööratud 

üle 15 a Juvenilis M SWW NOO selili   väljasirutatu
d, veidi 
paremale 
küljele 

jah ei luustikust kõrgemal 
leiti väheseid 
söestunud 
puidujäänuseid 

27. Pada XI  väga halvasti 
säilinud: kolju 
katki, alles 
mõned roided 
ja 
käsivarreluud  

9 a ± 3 k Infantilis II   SW NO paremal
e küljele 
maetud
? 

    jah ei ühes haualohus 
luustik XII-ga 

28. Pada XII halvasti 
säilinud: 
algasendis 
jalad, kolju ja 
vasak 
õlvarreluu, 
ülakeha 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud  

13-14 a Infantilis II M W O selili   väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik XI-ga 

29. Pada XIIIa halvasti 
säilinud: alles 
vaid mõned 
õhukesed 
koljutükid, 
alalõualuu ja 
üksikud 
väikesed luud 

loode? 
imik? 

                  leiti luustik XIII 
vaagnalt 

30. Pada XV hästi säilinud 4 a ± 12 k Infantilis I   SWW NOO selili sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah luustiku peal kaks 
suurt paeplaati 

31. Pada XXI hästi säilinud 8 a ± 24 k Infantilis II M NEE SWW selili parem 
kõhul, 
vasak 
õlal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

32. Pada XXIII hästi säilinud 10 a ± 30  Infantilis II M NEE SWW selili lõua 
all? 

väljasirutatu
d 

jah ei luustik XXII-ga 
ühes haualohus 



33. Pada XXIV rahuldavalt 
säilinud: kolju 
künniga 
lõhutud, 
puudu 
vaagnaluud ja 
vasak reieluu 

7 a ± 24 k Infantilis II N NE SW selili rinnal väljasirutatu
d 

jah jah jalalabadel väike 
paeplaat 

34. Pada XXV hästi säilinud 8 a ± 24 k Infantilis II N SW NO selili parem 
vaagna
l, 
vasak 
kõhul 
risti 

väljasirutatu
d 

jah jah vasaku jala kõrval 
hauaservas kaks 
paeplaati 

35. Pada XXVI hästi säilinud 10 a ± 30 
k 

Infantilis II M W O selili parem 
rinnal 
risti, 
vasak 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah ei   

36. Pada XXVIII hästi säilinud 7 a ± 24 k Infantilis II   W O selili rinnal 
risti 

väljasirutatu
d 

jah ei maetud luustikust 
XVII vasakule, 
ühes haualohus 

37. Pada XXXVII hästi säilinud 12 a ± 36 
k 

Infantilis II N SWW NOO selili parem 
vasaku
l 
puusal, 
vasak 
vasaku
l õlal 

väljasirutatu
d 

jah  ei   

38. Pada XXXVIII küllaltki hästi 
säilinud: 
puudu mõned 
roided ja 
reieluud 

4 a ± 12 k Infantilis I   E W selili sirgelt 
kõrval, 
parem 
natuke 
eemale 
sirutatu
d 

väljasirutatu
d 

jah  ei   

39. Pada XXXIX rahuldavalt 
säilinud: kolju 
katki vajunud, 
puudu 
labajalad 

3 a ± 12 k Infantilis I   SEE NWW selili parem 
kõhul, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

40. Pada XL küllaltki hästi 
säilinud: vaid 
kolju katki 
vajunud 

5 a ± 16 k Infantilis I   SWW NOO selili rinnal väljasirutatu
d 

jah ei   

41. Pada XLV halvasti 
säilinud: 
peaaegu 
täielikult 
hävinud 
roided, 

5 a ± 16 k Infantilis I   NWW SOO arvatav
asti 
selili 

rinnal arvatavasti 
väljasirutatu
d 

jah ei   



selgroolülid, 
vaagna- ja 
reieluud 

42.  Pada XLIX küllaltki hästi 
säilinud:  
puudu vaid 
labakäed 

9 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO selili sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah luustiku kohal kolm 
lapiti paeplaati, 
haualohu NW 
servas kaks 
väiksemat plaati 

43. Pada LIa hästi säilinud: 
vaid kolju 
künniga 
lõhutud 

8 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO selili parem 
parem
al õlal, 
vasak 
risti 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

44. Pada LIII hästi säilinud: 
vaid kolju 
künniga 
lõhutud 

8 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO vasakul 
küljel 

parem 
kolju 
all, 
vasak 
sirgelt 
kõrval 

kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

jah ei   

45. Pada LIV rahuldavalt 
säilinud: 
puudu 
labakäed ja -
jalad 

2 a ± 8 k Infantilis I   E W selili parem 
rinnal, 
vasak 
kehast 
eemale 
sirutatu
d  

jalad harkis, 
põlvedest 
kõverdatud 

jah jah kirstu põhi 
nurkadest 
kinnitatud 4 
raudkandiga 

46.  Luustik LV küllaltki hästi 
säilinud: vaid 
kolju künniga 
lõhutud 

6 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO selili sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah  jah haualohk kaetud 
paekividega, 
suuremad plaadid 
jalgadel, kolju 
kõrval mõni 
väiksem raudkivi 

47. Pada LVI küllaltki hästi 
säilinud: vaid 
kolju künniga 
lõhutud 

5 a ± 16 k Infantilis I   SWW NOO selili parem 
risti 
rinnal, 
vasak 
sirgelt 
kõrval, 
natuke 
kehast 
eemale 
sirutatu
d 

kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

jah ei luustiku alt 
hauapõhjast leiti 
söejäänuseid 

48. Pada LVII küllalti hästi 
säilinud: vaid 
kolju künniga 
lõhutud 

7 a ± 24 k Infantilis II N SWW NOO selili lõua all kõverdatud, 
paremal 
küljel 

jah ei   



49. Pada LIX rahuldavalt 
säilinud: 
puudu osa 
labakätest ja -
jalgadest 

6 a ± 24 k Infantilis I   SWW NOO selili sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah   

50. Pada LXII hästi säilinud 9 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO selili parem 
sirgelt 
kõrval, 
vasak 
lõua all 

väljasirutatu
d 

jah ei   

51. Pada LXVI halvasti 
säilinud: 
puudu 
vaagnaluud, 
selgroolülid, 
enamik 
roietest, 
labakäed ja -
jalad 

5 a ± 24 k Infantilis I   SWW NOO selili sirgelt 
kõrval, 
natuke 
kehast 
eemale 
sirutatu
d 

harkis jah ei   

52. Pada LXVII rahuldavalt 
säilinud: 
ülakeha 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

10 a ± 30 
k 

Infantilis II M NEE SWW selili   väljasirutatu
d 

jah ei   

53. Pada LXVIII väga halvasti 
säilinud: 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud, 
puudu 
enamik luid, 
allesjäänud 
luud läbisegi 
haua põhjas 

12 a ± 30 
k 

Infantilis II M W O       jah ei   

54. Pada LXX rahuldavalt 
säilinud: kolju 
katki, 
labakäed 
segamini 

4 a ± 12 k Infantilis I   NEE SWW selili või 
vasakul 
küljel 

parem 
rinnal, 
vasak 
küünar
nukist 
kõverd
atult  
kolju 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah ei   

55. Pada LXXI halvasti 
säilinud: kolju 
puudu, osa 
luid 
kõdunenud 
või künniga 

imik Infant   SW NO selili kõhul väljasirutatu
d (?) 

ei  ei   



hävinenud 

56.  Pada LXXIV rahuldavalt 
säilinud: 
rinnaosa 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

12 a ± 30 
k 

Infantilis II N SWW NOO selili   väljasirutatu
d 

jah ei   

57. Pada LXXIX hästi säilinud: 
vaid kolju 
osaliselt 
künniga 
lõhutud  

9 a ± 24 k Infantilis II N SWW NOO selili vasaku
l 
puusal  

väljasirutatu
d 

jah ei   

58. Pada LXXXII väga halvasti 
säilinud: 
hilisema 
sissekaevega 
täielikult 
lõhutud, luud 
paikensid 
läbisegi 
erinevatel 
kõrgustel 
haualohu 
täitepinnases, 
algasendis 
vaid parema 
jala sääreluud 

alla 17 a Juvenilis M NEE? SWW 
(?) 

      jah ei haualohu NOO-
poolses otsas 
liivapinna tasemel 
kaks suurt 
paeplaati 

59. Pada LXXXV halvasti 
säilinud: 
puudu 
vaagnaluud, 
selgroolülid ja 
osa roideid, 
hilisema 
sissekaeve 
või künniga 
lõhutud 

laps     W O selili parem 
parem
al õlal, 
vasak 
lõua all 

väljasirutatu
d 

jah ei   

60. Pada LXXXVI halvasti 
säilinud: 
algasendis 
vaid vaagen 
ja jalaluud, 
ülejäänu 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

2-3 a  Infantilis I   W O selili   väljasirutatu
d 

jah ei matuse all luustik 
LXXXVIII, mis 
lõhuti ilmselt 
LXXXVI 
matmisega 



61. Pada 
LXXXVII 

hästi säilinud: 
vaid kolju 
katki vajunud 

15-18 a Juvenilis N W O selili rinnal väljasirutatu
d 

ei ei   

62. Pada XC hästi säilinud 15 a ± 30 
k 

Juvenilis N SWW NOO selili lõua all väljasirutatu
d 

jah ei   

63. Pada XCII hästi säilinud määramat
a, nooruk 

Juvenilis M SWW NOO selili parem 
vasaku
l 
puusal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

64. Pada XCIV hästi säilinud:  
vaid kolju 
künniga 
lõhutud  

5 a ± 16 k Infantilis I   NE SW selili parem 
sirgelt 
kõrval, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

65. Pada XCV halvasti 
säilinud 

5 a ± 16 k Infantilis I   E W vasakul 
küljel 

  kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

ei ei   

66. Pada XCIX halvasti 
säilinud: 
hilisema 
sissekaeve 
või künniga 
lõhutud, 
algasendis 
vaid jalad 

laps     NEE SWW selili   väljasirutatu
d 

ei ei mõned luud 
vaskoksiidi toimel 
roheliseks 
värvunud, panused 
võisid olla 
eemaldatud 

67. Pada CI halvasti 
säilinud: kolju 
ja parem käsi 
künniga 
lõhutud, 
roided puudu  

laps     SW NO selili vasak 
kõhul  

väljasirutatu
d 

jah ei   

68. Pada CIV halvasti 
säilinud: 
künniga 
lõhutud, 
puudu kolju, 
sääreluud 
segatud, 
vasak 
õlavarreluu 
lõhutud 

laps     SWW NOO selili puusad
el 

  jah  ei   

69. Pada CV halvasti 
säilinud: 
ülakeha 
künniga 
lõhutud, käte 
asend 
ebaselge 

laps     SW NO vasakul 
küljel 

  kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

ei ei   



70. Pada CVII halvasti 
säilinud: 
kolju, rindkere 
ja käed 
künniga 
lõhutud, 
terved vaid 
vaagna- ja 
jalaluud 

12 a ± 30 
k 

Infantilis II M NE SW selili   väljasirutatu
d 

jah ei   

71. Pada CXI hästi säilinud 8 a ± 24 k Infantilis II M NEE SWW selili parem 
sirgelt 
keha 
all selja 
taga, 
vasak 
kõverd
atult 
kehast 
eemal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

72. Pada CXIII hästi säilinud 11 a ± 30 
k 

Infantilis II M SW NO selili parem 
vasaku
l 
puusal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   

73. Pada CXIV halvasti 
säilinud: 
puudu vasaku 
jala luud ja 
parema 
sääreluu 
alumine osa 

7 a ± 24 k Infantilis II M NE SW selili parem 
vasaku
l õlal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik CXV-ga 

74. Pada CXV küllaltki hästi 
säilinud: 
puudu vaid 
vasaku käe 
õlavarreluud  

9 a ± 24 k Infantilis II M NE  SW selili parem 
risti 
rinnal, 
vasak 
parem
al 
puusal 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik CXIV-ga 

75. Pada CXVI hästi säilinud: 
vaid kolju 
katki vajunud 

4 a ± 12 k Infantilis I   SWW NOO selili parem 
parem
al õlal, 
vasak 
risti 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei   



76. Pada CXVII halvasti 
säilinud: 
puudu 
vaagnaluud, 
osa 
käsivarreluid, 
reieluude 
ülemised 
otsad ja 
labajalad, 
lõhutud 
hilisema 
sissekaevega 

12-13 a Infantilis II M NEE SWW selili parem 
parem
al 
puusal, 
vasak 
sirgelt 
kõrval? 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
naiseluustiku 
CXVIII-ga, kuid 
vastandorientatsio
oniliselt 

77. Pada CXXI rahuldavalt 
säilinud: 
puudu 
parempoolne 
vaagnaluu, 
osa paremast 
reieluust, 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

7 a ± 24 k Infantilis II N SWW NOO selili parem 
risti 
rinnal, 
vasak 
vasaku
l 
puusal 

põlvede 
kohal risti 

jah ei ühes haualohus 
luustik CXXII-ga 

78. Pada CXXII halvasti 
säilinud: käte 
asend 
ebaselge, 
puudu 
vaagnaluud,  
reieluude 
ülemised 
otsad ja 
labajalad, 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud 

4 a ± 12 k Infantilis I       selili, 
kergelt 
paremal 
küljel 

parem 
kõhul? 
vasak 
vasaku
l õlal? 

väljasirutatu
d 

jah ei   

79. Pada CXXIII hästi säilinud 6 a ± 24 k Infantilis I   W O selili õlgadel väljasirutatu
d 

jah jah kolju kõrval suur 
paeplaat, haualohu 
S-poolses osas 
mõned väiksemad 
plaadid 

80. Pada CXXV hästi säilinud 7 a ± 24 k Infantilis II N SW NO selili rinnal 
risti 

väljasirutatu
d 

ei ei   

81. Pada CXXVI üsna hästi 
säilinud: vaid 
kolju katki 
vajunud 

3 a ± 12 k Infantilis I   SWW NOO selili parem 
risti 
kõhul, 
vasak 
vasaku
l 
puusal 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
luustik CXXVII-ga, 
peaga eri 
suundades 
orienteeritud 



82. Pada CXXVII hästi säilinud 5 a Infantilis I   NEE SWW selili parem 
parem
al õlal, 
vasak 
risti 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
matus CXXVI-ga, 
kuid 
vastandorientatsio
oniliselt  

83. Pada 
CXXVIII 

hästi säilinud 10 a ± 30 
k 

Infantilis II N W O selili parem 
kõhul, 
vasak 
risti 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah jah kolju taga kolm 
paeplaati, kahel 
pool koljut üks 
väiksem serviti 
plaat, üks suurem 
lapiti plaat 
reieluudel, teine 
väiksem 
labajalgade vahel 

84. Pada CXXIX hästi säilinud 10 a ± 30 
k 

Infantilis II M SW NO selili lõua all väljasirutatu
d 

jah ei ühes haualohus 
meheluustik 
CXXX-ga, kuid 
vastandorientatsio
oniliselt 

85. Pada CXXXI hästi säilinud 8 a ± 24 k Infantilis II M SWW NOO selili parem 
parem
al 
puusal, 
vasak 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah jah luustiku all ja peal 
säilinud 
puidujäänuseid 

86. Pada CXXXII üsna hästi 
sälinud: 
puudu vasak 
labajalg 

9 a ± 24 k Infantilis II N SWW NOO selili parem 
parem
al õlal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah jah haua NOO- 
poolses otsas suur 
lapiti paeplaat, 
külgedel rida 
väiksemaid serviti 
või kaldu plaate, 
haua SWW-
poolses otsas mitu 
lapiti või kaldu 
plaati 

87. Pada 
CXXXVII 

üsna hästi 
säilinud: vaid 
kolju katki 
vajunud 

6 a ± 24 k Infantilis I   SWW NOO selili sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah luustiku all säilinud 
puidujäänuseid 

88. Pada CXL halvasti 
säilinud: 
künniga 
lõhutud 
parem 
vaagnaluu, 
käe- ja 
jalaluud 

10 a ± 30 
k 

Infantilis II M SWW NOO selili õlavarr
eluud 
kehaga 
paralle
elselt 

kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

jah ei   

89. Pada CXLV hästi säilinud tõenäolise
lt laps 

    W O selili risti 
rinnal 

väljasirutatu
d 

ei ei maetud tihedalt 
luustiku CXLIV 



kõrvale vasakule 

90. Pada CXLVI halvasti 
säilinud: 
hilisema 
sissekaeve 
või künniga 
lõhutud, luud 
paiknesid 
läbisegi 
haualohus 

3 a ± 12 k Infantilis I   E? W?       jah jah? luudest lõuna pool 
leiti neli paeplaati; 
matuse all oli 
luustik CLII 

91. Pada CXLVIII rahuldavalt 
säilinud, 
lõhutud vasak 
käsi ja 
rinnaosa 

9 a ± 24 k Infantilis II M W O selili parem 
rinnal 

väljasirutatu
d 

ei jah paiknes luustiku 
CXLVII all; kaetud 
paeplaatidega 

92. Pada CXLIX hästi säilinud määramat
a, väike 
laps 

    SW NO selili või 
vasakul 
küljel  

parem 
rinnal, 
vasak 
kõhul  

kõverdatud, 
vasakul 
küljel 

ei ei   

93. Pada CLb halvasti 
säilinud 

6 k   Infant             ei ei väike luudekogum 
luustiku CL 
jalutsist. CLb on 
minu enda pandud 
nimi, kuna 
aruandes pole 
matusele numbrit 
antud 

94. Pada CLIII hästi säilinud määramat
a, nooruk 

Juvenilis M SW NO selili parem 
sirgelt 
kõrval, 
käelab
a 
vaagna 
all, 
vasak 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah ei   

95. Pada CLIV hästi säilinud 15 a ± 6 k Juvenilis M SWW NOO selili parem 
rinnal, 
vasak 
lõua all 

väljasirutatu
d 

jah ei   

96. Pada CLVI halvasti 
säilinud: 
rinnaosa 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud, 
algasendis 
vaagna- ja 
jalaluud, 

12 a ± 30 
k 

Infantilis II M SWW NOO selili vasak 
õlavarr
eluu 
sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah jah haualohu 
idapoolses otsas 
suur paeplaat 



vasak 
õlavarreluu 

97. Pada CLVII halvasti 
säilinud: 
hilisema 
sissekaevega 
lõhutud, luud 
paiknesid 
läbisegi 
haualohus, 
algasendis 
õlavarreluud 

määramat
a, nooruk 

Juvenilis M W O selili õlavarr
eluud 
sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah ei   

98. Pada CLX rahuldavalt 
säilinud: 
puudu parem 
käsivars ja 
mõlemad 
labakäed 

5 a ± 16 k Infantilis I   W O selili vasak 
käsi ja 
parem
a käe 
õlavarr
eluu 
sirgelt 
kõrval 

väljasirutatu
d 

jah ei   

99. Pada CLXI hästi säilinud 10 a ± 30 
k 

Infantilis II N E W selili lõua all väljasirutatu
d 

jah jah   

100
. 

Pada CLXIV hästi säilinud: 
vaid kolju 
plaatide 
survel katki 
vajunud 

9 a ± 24 k Infantilis II M E W selili parem 
lõua 
all, 
vasak 
risti 
kõhul 

väljasirutatu
d 

jah jah põlvedel lapiti 
paeplaat; maetud 
ühte hauda 
luustike CLXV-
CLXVII-ga, asus 
haua N-poolses 
osas 

101
. 

Pada CLXV hästi säilinud 10 a ± 30 
k 

Infantilis II M E W selili parem 
vasaku
l õlal, 
vasak 
rinnal 

väljasirutatu
d 

jah ei luustikust CLXIV 
vasakul haua 
keskel 

102
. 

Pada CLXVI hästi säilinud 
säilinud: vaid 
kolju katki 
vajunud või 
künniga 
lõhutud 

10 a ± 30 
k 

Infantilis II N E W selili puusad
el 

väljasirutatu
d 

jah ei luustikust CLXV 
vasakul haua 
lõunapoolses osas 

103
. 

Pada CLXVII halvasti 
säilinud: kolju 
katki vajunud, 
osa luid 
paiknes 

määramat
a, väike 
laps 

    E W tõenäoli
selt 
selili 

  tõenäoliselt 
väljasirutatu
d 

jah ei haua S-poolses 
osas 



haualohus 
läbisegi  

104
. 

Pada CLXIX halvasti 
säilinud 

määramat
a, väike 
laps 

    S N tõenäoli
selt 
selili 

parem 
kõhul, 
vasak 
lõua all 
või 
vasaku
l õlal 

kõverdatud, 
paremal 
küljel 

jah jah ühes haualohus 
luustikuga CLXIII; 
haualohu NOO-
poolses otsas kahe 
paeplaadi all 
CXLIII jalutsis 

 



LISA 3. Kukruse ja Pada laste matuste esemeleiud 

Nr Matus 
(luustik) 

Leiuliik Leiu-
number 

Arv Materjal Asukoht Leiu kirjeldus (mõõdud 
cm), Ø - läbimõõt,  
l - pikkus, h - kõrgus 

Märkused 

1. Kukruse 
II 

helmes  TÜ 
1777-
1484 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmes  TÜ 
1777-
1485 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine; 
Ø 0,7 

  

    naast TÜ 
1777-
1486 

1 pronks rinnal Ø 0,6   

    helmes  TÜ 
1777-
1487 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine; 
Ø 0,7 

  

    helmed TÜ 
1777-
1488 

7 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,4-0,6 

  

    kuljus  TÜ 
1777-
1489 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,3   

    kuljus TÜ 
1777-
1490 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,2   

    helmed TÜ 
1777-
1491 

18 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, sinised; Ø 0,8    

    helmes  TÜ 
1777-
1492 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline; Ø 0,7   

    helmed TÜ 
1777-
1494 

4 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised; Ø 
0,6-0,7 

  

    helmes  TÜ 
1777-
1495 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulise katke, sinine   

    helmes  TÜ 
1777-
1497 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine   

    naast TÜ 
1777-
1498 

1 pronks rinnal Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
1499 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, sinised; Ø 0,7   

    naast TÜ 
1777-
1501 

1 pronks rinnal Ø 0,5   

    helmed TÜ 
1777-
1502 

2 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

 rattakujulised, sinised; Ø 
0,8 

  

    helmes TÜ 
1777-
1503 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

katke, hallikas   

    helmed TÜ 
1777-
1504 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

 rattakujulised, kollased, 
sinised; Ø 0,6-0,7 

  



    helmes  TÜ 
1777-
1505 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine   

    helmes  TÜ 
1777-
1506 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine; 
Ø 0,8 

  

    helmed TÜ 
1777-
1507 

5 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, sinised, 
rohelised; Ø 0,5 

  

    helmed TÜ 
1777-
1508 

4 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolikud rattakujulised, 
sinised; Ø 0,7 

  

    helmed TÜ 
1777-
1509 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

 rattakujulised, sinised; Ø 
0,5-0,7 

  

    kuljus TÜ 
1777-
1509 

1 pronks kaela 
piirkonnas 

Ø 1   

    kuljus TÜ 
1777-
1510 

1 pronks kaela 
piirkonnas 

soontega, Ø  1   

    helmed TÜ 
1777-
2834 

6 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, lillad, 
sinised; Ø 0,6-0,9 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2835 

1 pronks paremas või 
vasakus käes 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2836 

1 pronks paremas või 
vasakus käes 

ümarast traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
5,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2837 

1 pronks   kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    käevõru   1 pronks paremas käes kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru   1 pronks paremas käes ümarast traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    kuljused TÜ 
1777-
2838 

2 pronks kaela 
piirkonnas 

Ø 1,3   

2. Kukruse 
Xa 

spiraal TÜ 
1777-
1482 

1 pronks üle keha l = 0,5, Ø 0,4    

    spiraal TÜ 
1777-
1493 

1 pronks üle keha l = 1,3, Ø 0,4   

    spiraal TÜ 
1777-
1494 

1 pronks üle keha l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
1496 

1 pronks üle keha l = 1,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
1643 

4 pronks üle keha l = 0,5-0,8, Ø 0,25 ja 0,6   

    spiraal TÜ 
1777-
1659 

1 pronks üle keha pikkus 0,9, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
1660 

1 pronks üle keha pikkus 0,6, Ø 0,4   



    spiraal TÜ 
1777-
1661 

1 pronks üle keha pikkus 0,6, Ø 0,4   

    spiraal TÜ 
1777-
1663 

1 pronks üle keha painutatud , kummagi poole 
pikkus 0,7, Ø 0,3 

  

    spiraal TÜ 
1777-
1664 

1 pronks üle keha pikkus 0,9, Ø 0,3   

    nuga TÜ 
1777-
1673 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

  konserveerimisel 

    kotipaelte kinnis TÜ 
1777-
1674 

1 luu parema puusa 
kõrval 

8-kujuline leiukarbis puudub 

    tuleraud TÜ 
1777-
1675 

1 raud parema puusa 
kõrval 

    

    käevõru TÜ 
1777-
1676 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,9 

  

    käevõru TÜ 
1777-
1677 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
1678 

2 pronks üle keha l = 0,6, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
1679 

2 pronks üle keha l = 1, Ø 0,3   

    kaelavõru TÜ 
1777-
1683 

1 pronks kaelas kolmest traadist, aasa ja 
haagiga 

pooleks murdunud 

3. Kukruse 
Xb 

hoburaudsõlg TÜ 
1777-
1684 

1 pronks rinnal ümmargune; Ø 2,5   

    jalavõru TÜ 
1777-
1680 

1 pronks labajalgade 
vahel 

kolmest traadist; Ø 5,5   

    eseme katke   1 raud     konserveerimisel 

4. Kukruse 
XVII 

käevõru TÜ 
1777-
2043 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist,  
väiksemaks painutatud; Ø 
3,4 

  

    kett TÜ 
1777-
2044 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 24 

  

    kuljus  TÜ 
1777-
2045 

1 pronks vasakul 
puusal keti 
küljes 

soontega; Ø 1,7   

    kett TÜ 
1777-
2045  

1 pronks vasakul 
puusal 

kahekordsetest lülidest, 
koosneb kolmest osast: 
pikemad l = 7, lühem l = 3 

  

    kett TÜ 
1777-
2046 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kahekordsetest lülidest; Ø 
2,5 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2047 

3 pronks puusadel painutatud; Ø 0,2-0,4   



    savinõukild TÜ 
1777-
2048 

1 savi haualohus     

    hoburaudsõlg TÜ 
1777-
2049 

1 pronks rinnal rullotstega; Ø 3,2   

    käevõru TÜ 
1777-
2049 

1 pronks rinnal kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,7 

sõlest läbi pistetud 

    sõrmus TÜ 
1777-
2050 

1 pronks rinnal lame, täiskasvanu 
mõõtmetega 

  

    jalavõru TÜ 
1777-
2051 

1 pronks säärte vahel kolmest traadist   

    nuga   1 raud vasaku sääre 
kõrval 

  konserveerimisel 

5. Kukruse 
XXXIII 

savinõukild TÜ 
1777-
2125 

1 savi       

    tulekivikild TÜ 
1777-
2127 

1 kivi parema puusa 
all 

    

    tuleraud   1 raud parema puusa 
all 

  konserveerimisel 

    nuga    1 raud vasaku reieluu 
välisküljel 

  konserveerimisel 

    eseme jäänused   1 raud vasaku reieluu 
välisküljel 
noast 
ülevalpool 

eristatavad rõngas ja piklik 
ese ( varrasahelik?) 

konserveerimisel 

    kett   1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest konserveerimisel 

6. Kukruse 
XXXVI 

savinõukillud TÜ 
1777-
2130 

2 savi paremal põlvel kedrakeraamika   

    savinõukild TÜ 
1777-
2131 

1 savi paremal põlvel kedrakeraamika   

    helmed TÜ 
1777-
2133 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5   

  

    helmed TÜ 
1777-
2134 

5 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
silindrikujulised, sinised, 
kollased, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5-0,85 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2135 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, kollane; Ø 0,5   

    helmes  TÜ 
1777-
2136 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, kollane; Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
2137 

2 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulise katked, valge 
kihiga kaetud 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2138 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

mitmikhelmes, kollane; Ø 
0,55 

  

    helmed TÜ 
1777-
2139 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, kollased, 
lillad; Ø 0,6-0,7  

  



    helmed TÜ 
1777-
2140 

24 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
rohelised, lillad; Ø 0,6-0,8 

  

    helmed TÜ 
1777-
2141 

4 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

katked, lillad; Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
2142 

38 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
rohelised, kollased; Ø 0,5-
0,8 

  

    helmed TÜ 
1777-
2143 

15 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

ratta- ja silindrikujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
rohelised, lillad, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5-0,8  

  

    helmed TÜ 
1777-
2144 

33   kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, valge kihiga 
kaetud;  Ø 0,4-0,9 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2145 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
2146 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2147 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, kollane; Ø 0,6   

    helmes  TÜ 
1777-
2148 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2149 

2 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulise katked, sinised   

    savinõukild TÜ 
1777-
2150 

1 savi paremal põlvel     

    helmes  TÜ 
1777-
2151 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,5   

    helmes  TÜ 
1777-
2152 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

 rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5  

  

    kuljus TÜ 
1777-
2153 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,5   

    kuljus TÜ 
1777-
2154 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,5   

    helmes  TÜ 
1777-
2155 

2 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulise katked, valge 
kihiga kaetud; Ø 0,6 

  

    jalavõru TÜ 
1777-
2156 

1 pronks parema sääre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,8 

  

    kuljus TÜ 
1777-
2157 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,5   

    kuljus TÜ 
1777-
2158 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

Ø 1,5   

    käevõru TÜ 
1777-
2159 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,6 

  



    käevõru TÜ 
1777-
2160 

1 pronks paremal rinnal kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,6 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2161 

1 pronks parema 
sääreluu 
juures 

painutatud; Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2162 

1 pronks parema 
reieluu juures 

kaardus; Ø 0,3   

    kuljus TÜ 
1777-
2163 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

soontega; Ø 1,7   

    kuljus TÜ 
1777-
2164 

1 pronks kaela ja rinna 
piirkonnas 

soontega; Ø 1,7   

    spiraal TÜ 
1777-
2166 

1 pronks parema 
sääreluu 
juures 

l = 2,1, Ø 0,4   

    spiraal TÜ 
1777-
2167 

1 pronks paremast 
puusast 
ülalpool 

kaardus; Ø 0,4   

    käevõru TÜ 
1777-
2168 

1 pronks parema 
sääreluu 
juures 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,4 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2169 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,5   

    helmes  TÜ 
1777-
2171 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, kollane; Ø 0,5   

    spiraal TÜ 
1777-
2172 

1 pronks   Ø 0,7   

    helmed TÜ 
1777-
2173 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

katked, valge kihiga kaetud   

    spiraal TÜ 
1777-
2174 

1 pronks haualohus   tugevalt oksüdeerunud 

    spiraal TÜ 
1777-
2175 

1 pronks haualohus kaardus; Ø 0,3   

    savinõukillud TÜ 
1777-
2176-
2177 

2 savi paremal põlvel ühest savinõust   

    helmes  TÜ 
1777-
2178 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, sinine; 
Ø 0,6 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2179 

1 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,6   

    helmes  TÜ 
1777-
2180 

3 klaas kaela ja rinna 
piirkonnas 

rattakujulise katked, valge 
kihiga kaetud 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2182 

1 pronks haualohus l = 1,6; Ø 0,4   

    nuga   1 raud vasaku reieluu 
välisküljel 

  konserveerimisel 



7. Kukruse 
XXXIX 

pannal TÜ 
1777-
2206 

1 pronks vasaku reieluu 
alumise osa 
siseküljel 

ovaalne; l = 3,2, laius 2,8   

    savinõukillud TÜ 
1777-
2207 

2 savi   kedrakeraamika saadi I korrisest haua 
puhastamisel 

    hoburaudsõlg TÜ 
1777-
2209 

1 pronks parema 
reieluu 
välisküljel 

tahuliste nuppotstega; Ø 3,6   

    nuga   1 raud parema õla 
välisküljel 

  konserveerimisel 

8. Kukruse 
XL 

hoburaudsõlg TÜ 
1777-
2211 

1 pronks põlvedel tahuliste nuppotstega; Ø 3,5   

    kett TÜ 
1777-
2212 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 34 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2213 

1 pronks rinnal kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2215 

1 pronks vasaku reieluu 
juures 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    pannal TÜ 
1777-
2217 

1 pronks parema 
reieluu 
ülemisel otsal 

Ø 2,2   

    jalavõru TÜ 
1777-
2218 

1 pronks paremal 
säärel 

kolmest traadist   

    rinnaleht TÜ 
1777-
2219 

1 hõbe kaelas keti 
küljes 

ümmargune  konserveerimisel 

    nuga   1 raud vasaku reieluu 
välisküljel 

  konserveerimisel 

    rihmarõngas   1 raud vasakul 
puusal 

  konserveerimisel 

9. Kukruse 
XLI 

helmes  TÜ 
1777-
2221 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,6   

    käevõru TÜ 
1777-
2222 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,6 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2223 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,5   

    savinõu TÜ 
1777-
2224 

1 savi puusadel külili     

    käevõru TÜ 
1777-
2225 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,8 

  

    käevõru   1 pronks vasakul 
puusal 

massiivne, tordeeritud konserveerimisel 

    nuga   1 raud parema õla 
kõrval 

  konserveerimisel 

10. Kukruse 
XLII 

käevõru TÜ 
1777-
2228 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

lame, ornamenteeritud, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 

  



    helmed TÜ 
1777-
2229 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
rohelised; Ø 0,6 

  

    nõel TÜ 
1777-
2230 

1 hõbe koljul pärit sõlest   

11. Kukruse 
XLIV 

helmes TÜ 
1777-
2244 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777- 
7207-
7209 

17 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised,  
valge kihiga kaetud; Ø 0,5-
0,7 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
1418 

57 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2238 

37 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2239 

23 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3 ja 1, Ø 0,3    

    naast TÜ 
1777-
2240 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2242 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2242 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,9 ja 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2243 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

kergelt kaardus; l = u 1   

    helmes TÜ 
1777-
2245 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2246 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2247 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2248 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2249 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2250 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2251 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2252 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2253 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

kaardus; Ø 0,3   



    spiraalid TÜ 
1777-
2254 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2255 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2256 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulise katked, valge 
kihiga kaetud 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2257 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,1 ja 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2258 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2259 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2260 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2261 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2262 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2263 

5 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3-0,6, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2264 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

kaardus; Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2265 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2266 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2267 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    rõngas TÜ 
1777-
2268 

1 pronks rinna ja kõhu 
piirkonnas 

Ø 0,5   

    spiraal TÜ 
1777-
2269 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2273 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmes TÜ 
1777-
2274 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, valge 
kihiga kaetud 

  

    helmed TÜ 
1777-
2277 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, roheline ja 
kollane; Ø 0,6 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2286 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,6, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2287 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

kaardus; Ø 0,3   



    helmes TÜ 
1777-
2289 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,7 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2290 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2291 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2 ja 0,4, Ø 0,3 ja 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
2292 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, mitmikhelmes, 
valge kihiga kaetud; Ø 0,6-
0,7 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2293 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2294 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2295 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2296 

5 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa painutatud; l = 0,4, Ø 
0,3 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2297 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

  tugevasti oksüdeerunud 

    spiraal TÜ 
1777-
2298 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2299 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2300 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2301 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2302 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2303 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2304 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2305 

6 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2306 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,2   

    naast TÜ 
1777-
2307 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2308 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2310 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, valge 
kihiga kaetud; Ø 0,5 

  



    naast TÜ 
1777-
2311 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2312 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2313 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes  TÜ 
1777-
2314 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2315 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2316 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    rõngas TÜ 
1777-
2317 

1 pronks rinna ja kõhu 
piirkonnas 

Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2318 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulise katke, sinine   

    naast TÜ 
1777-
2319 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2320 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2321 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    spiraalid TÜ 
1777-
2322 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2323 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2324 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,7 

  

    helmes TÜ 
1777-
2325 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6  

  

    helmed TÜ 
1777-
2326 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2327 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised,valge kihiga 
kaetud; Ø 0,4-0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2328 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    naast TÜ 
1777-
2329 

1 pronks puusadel Ø 1   

    helmed TÜ 
1777-
2330 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised,valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2331 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   



    spiraal TÜ 
1777-
2332 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2333 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,7 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2334 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2335 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2336 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2337 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2338 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    naast TÜ 
1777-
2339 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2340 

1 pronks puusadel Ø 1   

    helmes TÜ 
1777-
2341 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    naast TÜ 
1777-
2341 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2342 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2343 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2344 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

painutatud; Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2345 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2346 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,6, Ø 0,5   

    spiraal TÜ 
1777-
2347 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2348 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,3, Ø 0,4   

    spiraalid TÜ 
1777-
2349 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks kaardus, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2350 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2351 

1 pronks puusadel Ø 1   



    naast TÜ 
1777-
2352 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2353 

10 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3 ja 0,6, Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2354 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmes TÜ 
1777-
2355 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

poolik mitmikhelmes, valge 
kihiga kaetud 

  

    helmed TÜ 
1777-
2356 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2357 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2358 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2359 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2360 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2361 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3 ja 0,6   

    spiraal TÜ 
1777-
2362 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2363 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

  tugevalt oksüdeerunud 

    spiraal TÜ 
1777-
2364 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2365 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2366 

7 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2367 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks painutatud, Ø 
0,3 

  

    naast TÜ 
1777-
2368 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2369 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2370 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2371 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,4, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2372 

1 pronks puusadel Ø 1   



    spiraalid TÜ 
1777-
2373 

8 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2374 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,4, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2375 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,2, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2376 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks painutatud, Ø 
0,2 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2377 

6 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2378 

9 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks painutatud, Ø 
0,2 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2379 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks painutatud, Ø 
0,3 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2380 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid  TÜ 
1777-
2381 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2382 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; üks painutatud, Ø 
0,2 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2383 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2384 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2385 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

ühe l = 0,9; üks painutatud, 
Ø 0,2 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2386 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2387 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    helmed TÜ 
1777-
2388 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2389 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2390 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2391 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2392 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal  TÜ 
1777-
2393 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   



    spiraal TÜ 
1777-
2394 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2395 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2396 

8 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2397 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2398 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2399 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,2, Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2400 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2401 

23 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3-0,5, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2402 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2403 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2404 

5 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    helmes TÜ 
1777-
2405 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2406 

arvukal
t 

pronks jalgade 
piirkonnas 

suurem l = 1,9, Ø 0,4; osa 
kaardus; ülejäänute l = 0,3, 
Ø 0,3 

  

    naast TÜ 
1777-
2407 

1 pronks puusadel Ø 1   

    helmed TÜ 
1777-
2408 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

katked   

    naast TÜ 
1777-
2409 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2410 

34 pronks jalgade 
piirkonnas 

üks rõngas Ø 0,55; 
ülejäänud l = 0,3, Ø 0,3 

  

    naast TÜ 
1777-
2411 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast  TÜ 
1777-
2412 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2413 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2414 

1 pronks puusadel Ø 1   



    naast TÜ 
1777-
2415 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2416 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2417 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2419 

1 pronks puusadel Ø 1   

    naast TÜ 
1777-
2420 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2421 

28 pronks jalgade 
piirkonnas 

l= 1,5 ja 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2422 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

kaardus; Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2423 

1 pronks puusadel Ø 1   

    helmes TÜ 
1777-
2424 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    helmes  TÜ 
1777-
2424 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2425 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2426 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2427 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,2, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2428 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2429 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2430 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,4, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2431 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2432 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2433 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast  TÜ 
1777-
2434 

1 pronks puusadel Ø 1   

    rõngas TÜ 
1777-
2435 

1 pronks rinna ja kõhu 
piirkonnas 

Ø 0,7   



    spiraalid TÜ 
1777-
2436 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2437 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3; Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2438 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

kaardus; Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2439 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

suurem l = 1,3, Ø 0,4; teised 
l = 0,3, Ø 0,3 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2440 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2441 

8 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa painutatud; l = 0,3, Ø 
0,3 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2442 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2443 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa kaardus; l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2444 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,5, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2445 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2446 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2447 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2448 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2449 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2450 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraal TÜ 
1777-
2451 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2453 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    naast TÜ 
1777-
2454 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2455 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2456 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2457 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   



    spiraalid TÜ 
1777-
2457 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3-0,4, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2458 

1 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2459 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2460 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2461 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    spiraalid TÜ 
1777-
2462 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2463 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2464 

10 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,2 ja 0,3, Ø 0,4 ja 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2465 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1 ja 0,3, Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2466 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, sinine, valge 
kihiga kaetud; Ø 0,5 ja 0,7 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2467 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,2, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2468 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2471 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,8 

  

    helmes TÜ 
1777-
2472 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    helmes TÜ 
1777-
2473 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

poolik rattakujuline, valge 
kihiga kaetud; Ø 0,8 

  

    helmes TÜ 
1777-
2474 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,4 

  

    helmes TÜ 
1777-
2475 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2476 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2477 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2479 

12 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    naast TÜ 
1777-
2480 

1 pronks puusadel Ø 1   



    spiraal TÜ 
1777-
2481 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2482 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2483 

6 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2484 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2485 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmes TÜ 
1777-
2486 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6  

  

    helmed TÜ 
1777-
2487 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

väiksed katked, valge kihiga 
kaetud 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2488 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2489 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2490 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmed TÜ 
1777-
2491 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 ja 0,8 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2492 

5 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,2   

    spiraal TÜ 
1777-
2493 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2, Ø 0,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2494 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,2-0,3, Ø 0,2-0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2495 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    spiraal TÜ 
1777-
2496 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,8, Ø 0,4   

    helmed TÜ 
1777-
2497 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2498 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2499 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,4, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2500 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2501 

2 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   



    spiraal  TÜ 
1777-
2502 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2503 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    spiraalid TÜ 
1777-
2504 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3 ja 0,7   

    helmes TÜ 
1777-
2505 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, roheline; Ø 0,6   

    spiraalid TÜ 
1777-
2507 

33 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3 -1, Ø 0,4   

    kuljus TÜ 
1777-
2508 

1 pronks kaela 
piirkonnas 

Ø 1,2   

    spiraalid TÜ 
1777-
2509 

12 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa laiemad rõngakujulised, 
Ø 0,6; osa kaardus, Ø 0,3 

  

    spiraal TÜ 
1777-
2510 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,5, Ø 0,9   

    naastud TÜ 
1777-
2511 

5 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2512 

22 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa laiemad, Ø 0,5, teised l 
= 0,3, Ø 0,3 

  

    naastud TÜ 
1777-
2513 

7 pronks puusadel Ø 1   

    spiraalid TÜ 
1777-
2514 

3 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 7,5, 1,1 ja 0,7, Ø 0,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2515 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,6, Ø 1,3   

    spiraal TÜ 
1777-
2516 

1 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1,8, Ø 0,3   

    helmes  TÜ 
1777-
2517 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, kollane; Ø 0,5   

    helmed TÜ 
1777-
2518 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2519 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5 

  

    savinõukillud TÜ 
1777-
2521 

8 savi peatsis kedrakeraamika   

    helmed TÜ 
1777-
2522 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

katked, valge kihiga kaetud   

    helmed TÜ 
1777-
2523 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, mitmikhelmes, 
valge kihiga kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2524 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, rohelised; Ø 
0,6 

  



    helmed TÜ 
1777-
2525 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5-0,6 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2526 

42 pronks jalgade 
piirkonnas 

osa rõngad l = 0,6, teised l = 
0,3, 1,1 ja 1,7; Ø 0,2-0,5  

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2527 

arvukal
t 

pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1-1,6, Ø 0,3-0,5   

    spiraalid TÜ 
1777-
2528 

arvukal
t 

pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 1 ja 1,5, Ø 0,3 ja 0,5   

    spiraalid TÜ 
1777-
2529 

arvukal
t 

pronks jalgade 
piirkonnas 

suuremad l = 1,6-2, Ø 0,5; 
ülejäänud l = 0,3, Ø 0,3 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2530 

136 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3-1, Ø 0,3-0,8   

    käevõru TÜ 
1777-
2532 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2532 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2533 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2533 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2533 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2534 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,7 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2535 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2535 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

lame, lahtiste otstega; Ø 5,8   

    käevõru TÜ 
1777-
2536 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2537 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2537 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,3 

  

    käevõru TÜ 
1777-
2537 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,2 

  

    spiraalid TÜ 
1777-
2541 

4 pronks jalgade 
piirkonnas 

l = 0,3, Ø 0,3   

    helmes TÜ 
1777-
2855 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5   

  

    helmes TÜ 
1777-
2857 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5   

  



    helmes TÜ 
1777-
2858 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5   

  

    helmes TÜ 
1777-
2859 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5   

  

    helmes TÜ 
1777-
2860 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,7   

    helmes TÜ 
1777-
2861 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,7 

  

    helmes TÜ 
1777-
2862 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
2863 

6 klaas kaela 
piirkonnas 

katked ühest mitmikhelmest, 
valge kihiga kaetud 

  

    helmed TÜ 
1777-
2866 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulise katked, sinised, 
valge kihiga kaetud 

  

    helmed TÜ 
1777-
2878 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, sinised; Ø 0,6   

    helmed TÜ 
1777-
2882 

3 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, sinised; Ø 0,6   

    helmes TÜ 
1777-
2885 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, sinine; Ø 0,6   

    helmes TÜ 
1777-
7115-
7117 

1 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujuline, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    helmed TÜ 
1777-
7210 

4 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmes, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5-0,7 

  

    spiraaltorud   2 pronks reieluude 
vahel 

pikad, otstes 
kuudisekujulised vahelülid 

konserveerimisel 

    spiraaltoru    1 pronks puusadel 
spiraaltorude 
küljes 

ringikujuliseks keeratud konserveerimisel 

    kett   1 pronks puusadel kahekordsetest lülidest konserveerimisel 

    rõngas   1 raud puusadel keti 
küljes 

  konserveerimisel 

    spiraaltoru    1 pronks paremal 
puusal 

pikk konserveerimisel 

    spiraaltoru    1 pronks põlvede kohal pikk konserveerimisel 

    noatupp   1 pronks vasakul 
puusal 

ornamenteeritud, küljes 
kaks rõngast 

konserveerimisel 

    pandlad   2 pronks puusadel trapetsikujulised konserveerimisel 

    ese 
(pandlahaak) 

  1 raud puusadel   konserveerimisel 



12. Pada III käevõru AI 5366: 
III, 1 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
III, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

üks osa murdunud 

    hoburaudsõlg AI 5366: 
III, 3 

1 pronks kõhul  rullotstega; Ø 2,1 nõel pooleks murdunud 

    sõrmus AI 5366: 
III, 4 

1 pronks parema 
sõrmes 

lamedast pronksribast; Ø 
1,5  

  

    vikatitera AI 5366: 
III, 5 

1 raud põlvedel risti l = 28,5, laius u 2,1   

    helmed AI 5366: 
III, 6 

arvukal
t 

klaas lõua all   leiukarbis puuduvad 

13. Pada IV käevõrud AI 5366: 
IV, 1 

2 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    käevõru AI 5366: 
IV, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

lameda ristlõikega; Ø 4,3   

    käevõrud AI 5366: 
IV, 2 

2 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 5 
ja 4,8 

  

    vikatitera AI 5366: 
IV, 3 

1 raud kolju all l = 24,5, laius 2,5   

    spiraalid AI 5366: 
IV, 4 

4 pronks sääreluude 
peal 

l = 0,4, Ø 0,3; 2 tk kaardus   

    traat (sõrmus?) AI 5366: 
IV, 5 

1 pronks lõua all   leiukarbis puudub 

    helmed AI 5366: 
IV, 6 

8 klaas lõua all ratta- ja silindrikujulised, 
kollased; Ø 0,4  

  

    ripatsid AI 5366: 
IV, 7 

4 tina lõua all 2 tervet, 2 katket, 
tilgakujulised; laius 1, h = 
1,6 

  

    eseme katke AI 5366: 
IV, 8 

mitu tina sääreluudel   halvasti säilinud 

    helmed AI 5366: 
IV, 8 

13 klaas kaelas rattakujulised, halli kihiga 
kaetud; Ø 0,4 

  

14. Pada VI odaots AI 5366: 
VI, 1 

1 raud luustikust 
paremal 

putkega; l = 40   

    käevõru AI 5366: 
VI, 2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest jämedamast 
traadist, peenike traat 
vahele põimitud, lahtiste 
otstega; Ø 7,3 

  

    käevõru AI 5366: 
VI, 3 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6,5  

  

    rõngas AI 5366: 
VI, 4 

1 raud vasakul 
puusal 

Ø 3,5   

    rõngas AI 5366: 
VI, 5 

1 raud paremal 
puusal 

Ø 3,5    



    nuga AI 5366: 
VI, 6 

1 raud jalgade vahel, 
parema 
reieluu kõrval 

sirge seljaga; l = 11,5   

    hoburaudsõlg AI 5366: 
VI, 7 

1 pronks reieluude 
vahel 

tahuliste nuppudega; Ø 5,5   

    tulekivi AI 5366: 
VI, 8 

1 kivi paremal 
puusal 

    

    jalavõru AI 5366: 
VI, 9 

1 pronks paremal 
sääreluul 

kolmest traadist, laiemaks 
venitatud; Ø 7,3 

  

    savinõukillud AI 5366: 
VI, 10 

arvukal
t 

savi vasaku 
jalalaba kõrval 

kedrakeraamika   

    kett AI 5366: 
VI, 11 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 17,5 

  

    eseme jäänused AI 5366: 
VI, 12 

5 raud paremal 
puusal 

    

15. Pada 
VIII 

odaots AI 5366: 
VIII, 1 

1 raud luustikust 
vasakul, kolju 
kõrval 

putkega; l = 22,5 putke küljes säilinud 
tekstiili jäljend 

    nuga AI 5366: 
VIII, 2 

1 raud luustikust 
paremal, 
segamini 
rindkere 
kõrval 

sirge seljaga; l = 12,5 polnud ilmselt algses 
asendis 

16. Pada XI käevõru AI 5366: 
XI, 1 

1 pronks vasaku või 
parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 

  

    kett AI 5366: 
XI, 2 

1 pronks vasaku või 
parema  
randme ümber 

kahekordsetest lülidest; l = 
u 9 

  

    kuljus AI 5366: 
XI, 2 

1 pronks vasaku või 
parema 
randme ümber 

soontega; Ø u 1,4   

    helmed AI 5366: 
XI, 3 

23 klaas kaelas rattakujulised, sinised, 
rohelised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,5-0,7 

  

    ripatsid AI 5366: 
XI, 3 

9 tina kaelas laius 0,9; h = 1,5   

17. Pada XII savinõukillud AI 5366: 
XII, 1 

arvukal
t 

savi põlvede kõrval kedrakeraamika   

    nuga AI 5366: 
XII, 2 

1 raud sääreluude 
vahel, 
põlvedest 
veidi allpool 

sirge seljaga; üldpikkus 14,3   

18. Pada 
XV 

käevõru AI 5366: 
XV, 1 

1 pronks vasaku käe 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 3,8 

  

    käevõru AI 5366: 
XV, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,2 

  

    jalavõru AI 5366: 
XV, 3 

1 pronks paremal 
sääreluul 

kolmest traadist, laiemaks 
venitatud; Ø 6,3 

  

    savinõu AI 5366: 
XV, 4 

1 savi jalutsis, 
parema 
jalalaba kõrval   

kedrakeraamika   



    kett AI 5366: 
XV, 5 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l 
=16 

  

    rinnaleht AI 5366: 
XV, 5 

1 hõbe kaelas, keti 
küljes 

 ümmargune, punktikestega 
ornamenteeritud; Ø 4,4 

  

    nuga AI 5366: 
XV, 6 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

sirge seljaga; säilinud osa 
pikkus 7,7 

küljes puitu 

19. Pada 
XXI 

käevõrud AI 5366: 
XXI, 1 

3 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,4, 4,8 ja 4,8  

  

    käevõrud AI 5366: 
XXI, 2 

3 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,6, 4,6 ja 4,4  

  

    ripatsi katked AI 5366: 
XXI, 3 

6 tina kaelas ažuursed   

    helmed AI 5366: 
XXI, 4 

arvukal
t 

klaas kaelas rattakujulised, 
mitmkhelmed, rohelised, 
halli kihiga kaetud; Ø 0,4-
0,7 

  

    kuljused AI 5366: 
XXI, 4 

8 pronks kaelas soontega; Ø 1,3-1,6   

    hammasripatsid AI 5366: 
XXI, 4 

3   kaelas     

    kihvripats AI 5366: 
XXI, 4 

1   kaelas   küljes rõngas 

    ripats AI 5366: 
XXI, 4 

1 pronks kaelas trapetsikujuline   

    ripatsi katked AI 5366: 
XXI, 5 

2 tina jalalabade 
vahel 

ažuursed   

    spiraalid AI 5366: 
XXI, 6 

13 pronks reieluude 
vahel ja 
põlvede kohal 

osa kaardus; l = u 1, Ø 0,3   

    rõngad AI 5366: 
XXI, 6 

arvukal
t 

tina reieluude 
vahel ja 
põlvede kohal 

Ø 0,6   

    nuga AI 5366: 
XXI, 7 

1 raud parema 
sääreluu 
kõrval 

kolm katket, sirge seljaga   

    sõrmus AI 5366: 
XXI, 8 

1 pronks parema käe 
sõrmeluude 
juures 

rõngasse keeratud traat; Ø 
1,6 

  

    eseme jäänus  AI 5366: 
XXI, 9 

1 tina paremal 
reieluul 

ažuursed katked   

20. Pada 
XXIII 

kirves AI 5366: 
XXIII, 1 

1 raud vasakul õla 
juures 

tera pikkus 7,5   

    nuga AI 5366: 
XXIII, 2 

1 raud paremal 
puusal 

sirge, seljaga; üldpikkus 9,5   

    tuleraud AI 5366: 
XXIII, 3 

1   paremal 
puusal 

    

    tulekivi AI 5366: 
XXIII, 3 

1   paremal 
puusal 

    



    rõngas AI 5366: 
XXIII, 4 

1 raud puusadel kahe katkena; Ø 3,5   

    hoburaudsõlg AI 5366: 
XXIII, 5 

1 pronks vasakul 
puusal, 
käevõrust läbi 
pistetud 

tahuliste nuppudega, 
täpilise ornamendiga; Ø 5 

  

    käevõru AI 5366: 
XXIII, 6 

1 pronks vasakul 
puusal 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    võru AI 5366: 
XXIII, 7 

1 pronks paremast 
jalalabast 
veidi kõrgemal 
sääreluul 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    torud AI 5366: 
XXIII, 8 

20 pronksplekis
t 

paremal 
puusal 

õhukesed; l = u 1   

    kett AI 5366: 
XXIII, 9 

1 pronks kaelas   leiukarbis puudub 

    ripatsmünt AI 5366: 
XXIII, 9 

1 hõbe kaelas keti 
küljes 

  leiukarbis puudub 

21. Pada 
XXIV 

käevõru AI 5366: 
XXIV, 1 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
XXIV, 2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    helmed AI 5366: 
XXIV, 3 

38 klaas kaelas mitmikhelmed, 
rattakujulised, rohelised, 
valge kihiga kaetud; Ø 0,6 

  

    kuljused AI 5366: 
XXIV, 3 

2 pronks kaelas soontega; Ø 1,8 ja 1,3   

    ripatsikand AI 5366: 
XXIV, 3 

1 pronks kaelas l = 1,8; laius 0,7   

    ehte katked AI 5366: 
XXIV, 3 

4 tina kaelas   halvasti säilinud 

    kaaluviht AI 5366: 
XXIV, 4 

1 tina vasakul 
puusal 

laius u 1,4   

22. Pada 
XXV 

käevõru AI 5366: 
XXV, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    helmed AI 5366: 
XXV, 2 

19 klaas kaelas mitmikhelmed, 
rattakujulised, tumepruunid, 
kollased; Ø 0,6 

  

    spiraalid AI 5366: 
XXV, 2 

8 pronks kaelas pikim 2;  teised 0,3 pikad; Ø 
0,2 

  

    ristripats AI 5366: 
XXV, 3 

1 pronks kukla taga kõik harud võrdse 
pikkusega; kõrgus koos 
kannaga 3, laius 2,5 

  

    rinnalehe katked AI 5366: 
XXV, 4 

2 pronks kukla taga kaks katket, üks kannaga, 
ornamenteeritud 

  

23. Pada 
XXVI 

odaots AI 5366: 
XXVI, 1 

1 raud luustikust 
paremal, kolju 
kõrval 

heiteodaots, tordeeritud 
kaelaosaga; üldpikkus 19,5  

  



    hoburaudsõlg AI 5366: 
XXVI, 2 

1 pronks lõua all tahuliste nuppotstega; Ø 4,7   

    sõrmus AI 5366: 
XXVI, 3 

1 pronks parema käe 
väikses 
sõrmes 

kaks katket, lamedast 
traadist; traadi laius 0,4 

  

    traadi 
(sõrmuse?) 
katked 

AI 5366: 
XXVI, 4 

19 pronks parempoolset
e roiete vahel 

peenikesest traadist; Ø 0,05   

    eseme 
(tuleraua?)katke
d 

AI 5366: 
XXVI, 5 

3 raud parempoolset
e roiete vahel 

    

    rõngas AI 5366: 
XXVI, 6 

1 raud parempoolset
e roiete vahel 

Ø 4   

    rõngas AI 5366: 
XXVI, 7 

1 raud vasakul 
puusal 

Ø 2,4   

    nuga AI 5366: 
XXVI, 8 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 10, 
7 

  

    tuleraud AI 5366: 
XXVI, 9 

1   parema puusa 
kõrval 

    

    tulekivi AI 5366: 
XXVI, 9 

1   parema puusa 
kõrval 

    

    luisk AI 5366: 
XXVI, 10 

1   parema puusa 
kõrval 

l = 6,5; laius 2,2   

    naaskel AI 5366: 
XXVI, 11 

1   parema puusa 
kõrval 

l =  7,8   

    jalavõru AI 5366: 
XXVI, 12 

1 pronks vasakul 
sääreluul 

kolmest traadist, laiemaks 
venitatud; Ø 6,5 

  

    savinõu AI 5366: 
XXVI, 13 

1 savi jalutsis 
parema 
jalalaba kõrval 

kedrakeraamika   

    pannal AI 5366: 
XXVI, 14 

1 raud parempoolset
e roiete vahel 

Ø 2,7   

    spiraal AI 5366: 
XXVI, 15 

1 pronks lõua all kaardus, Ø 0,3   

24. Pada 
XXVIII 

käevõru AI 5366: 
XXVIII, 1 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,2  

  

    käevõru AI 5366: 
XXVIII, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud;  Ø 
3,8  

  

    sõrmuse katke AI 5366: 
XXVIII, 3 

1 pronks, 
klaas 

vasaku põlve 
kõrval 

lamedast traadist, kilbi sees 
roheline klaasmass 

  

    helmed AI 5366: 
XXVIII, 4 

17 klaas kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,6 

  

    kuljus  AI 5366: 
XXVIII, 4 

1 pronks kaelas Ø 1,2   

    nuga AI 5366: 
XXVIII, 5 

1 raud parema 
õlavarre 
kõrval 

sirge seljaga; l = 14,5   



25. Pada 
XXXVII 

käevõru AI 5366: 
XXXVII, 
1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,8 

  

    käevõru AI 5366: 
XXXVII, 
1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

spiraalne, 8 keermega 
lamedast traadist; Ø u 5 

  

    käevõru AI 5366: 
XXXVII, 
2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,5 

  

    käevõru AI 5366: 
XXXVII, 
2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

spiraalne, 8 keermega 
lamedast traadist; Ø u 5 

  

    pandlad AI 5366: 
XXXVII, 
3 

2 pronks puusadel laia rihmakannaga   

    hoburaudsõlg AI 5366: 
XXXVII, 
3 

1 pronks puusadel 
pannalde peal 

lame rõngassõlg; Ø 3,3    

    spiraalid AI 5366: 
XXXVII, 
3 

3 pronks puusadel 
pannalde 
juures 

l = alla 1, Ø 0,3   

    helmed AI 5366: 
XXXVII, 
4 

arvukal
t 

klaas kaelas ratta- ja silindrikujulised, 
mitmikhelmed, rohelised, 
kollased, mustad, pruunid; 
Ø 0,4-1 

  

    ripats AI 5366: 
XXXVII, 
4 

1 tina kaelas ümmargune, münti 
meenutav; h = 2, laius 1,7  

  

    savinõukillud AI 5366: 
XXXVII, 
5 

21 savi reieluude 
vahel 

kedrakeraamika   

    spiraalid AI 5366: 
XXXVII, 
6 

arvukal
t 

pronks reieluudel suuremad l = 1 ja Ø 0,4; 
väiksemate Ø 0,2; osa 
kaardus 

  

    rõngad AI 5366: 
XXXVII, 
6 

23 tina reieluudel Ø 0,6   

    naastud 
nahajäänustega 

AI 5366: 
XXXVII, 
7 

  pronks, nahk puusadel 
pannalde 
juures 

  leiukarbis puuduvad 

    spiraalid AI 5366: 
XXXVII, 
8 

3 pronks puusadel 
pannalde 
juures 

suurem l = 5,5 ja Ø 0,6; 
väiksemad l = 3 ja Ø 0,5 

  

    noatupp noaga  AI 5366: 
XXXVII, 
9 

1 pronks vasaku puusa 
kõrval 

noatupe l = 15; 
ornamenteeritud 

  

26. Pada 
XXXVIII 

käevõru AI 5366: 
XXXVIII, 
1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

  

    käevõru AI 5366: 
XXXVIII, 
2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

  

27. Pada 
XXXIX 

käevõrud AI 5366: 
XXXIX, 1 

2 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,2  

  

    käevõru AI 5366: 
XXXIX, 2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    nuga AI 5366: 
XXXIX, 3 

1 raud vasaku reieluu 
kõrval 

sirge seljaga; l = 11,5   



    helmed AI 5366: 
XXXIX, 4 

arvukal
t 

klaas kaelas ratta- ja silindrikujulised, 
mitmikhelmed, rohelsed, 
sinised, valged, pruuni, halli 
kihiga kaetud; Ø 0,5-0,7 

  

28. Pada XL käevõru AI 5366: 
XL, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
XL, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,4 

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
XL, 3 

1 pronks rinnal pahaga; Ø 4,3   

    jalavõru AI 5366: 
XL, 4 

1 pronks parema 
jalalaba kõrval 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 6 

  

    nuga AI 5366: 
XL, 5 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

sirge seljaga; l = 12,5   

    rõngas AI 5366: 
XL, 6 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

Ø 2,3   

    kett AI 5366: 
XL, 7 

1 pronks kaelas   leiukarbis puudub 

    ristripats AI 5366: 
XL, 7 

1 pronks kaelas keti 
küljes 

  leiukarbis puudub 

29. Pada 
XLV 

käevõru AI 5366: 
XLV, 1 

2 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
XLV, 2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,5 

  

    helmed AI 5366: 
XLV, 3 

19   kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed, rohekas-
sinised; Ø 0,5-0,7 

  

    nuga AI 5366: 
XLV, 4 

1 raud kolju all sirge seljaga; üldpikkus 12,2   

30. Pada 
XLIX 

käevõrud AI 5366: 
XLIX, 1 

2 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5 ja 5,3 

  

    käevõru AI 5366 
XLIX, 2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5 

  

    hoburaudsõlg AI 5366, 
XLIX, 3 

1 pronks kõhul  tahuliste nuppudega; Ø 4,3   

    helmed AI 5366, 
XLIX, 4 

arvukal
t 

klaas kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
rohelised, mustad, kollased, 
valge kihiga kaetud; Ø 0,4-
0,8  

  

    ripats AI 5366, 
XLIX, 4 

1 tina kaelas münti meenutav; Ø 2   

    ripatsi katked AI 5366, 
XLIX, 4 

2 tina kaelas ažuursed   

31. Pada 
LIa 

käevõru AI 5366: 
LIa, 1 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 5 

  



    käevõru AI 5366: 
LIa, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 5 

  

    nuga AI 5366: 
LIa, 3 

1 raud jalgade vahel, 
vasaku reieluu 
ülaotsa kõrval 

sirge seljaga; säilinud osa l 
= 9,5 

  

    odaots AI 5366: 
LIa, 4 

1 raud parema 
jalalaba kõrval 

rootsuga; üldpikkus 31    

32. Pada 
LIII 

käevõrud AI 5366: 
LIII, 1 

2 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, üks lahtiste 
otstega; Ø 5,3 

  

    käevõrud AI 5366: 
LIII, 2 

3 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,2 

  

    nuga AI 5366: 
LIII, 3 

1 raud parema 
labajala juures 

sirge seljaga; üldpikkus 11,3   

    hoburaudsõlg AI 5366: 
LIII, 4 

1 pronks kolju ja 
parema 
labakäe vahel 

tahuliste nuppudega; Ø 2,9   

    helmed AI 5366: 
LIII, 5 

38 klaas kaelas mitmikhelmed, 
rattakujulised, ribilised, 
rohelised, valge kihiga 
kaetud; Ø 0,4 

  

    ristripats AI 5366: 
LIII, 6 

1 pronks kukla taga võrdsete harudega; h = 3,6; 
laius 3,2 

  

33. Pada 
LIV 

käevõru AI 5366: 
LIV, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,8 

  

    jalavõru AI 5366: 
LIV, 2 

1 pronks parema 
sääreluu 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,6 

  

    nuga AI 5366: 
LIV, 3 

1 raud koljust 
paremal 

sirge seljaga; l = 13,5   

    kandid AI 5366: 
LIV, 4 

4 raud kaks koljust 
paremal ja 
vasakul, 
teised 
sääreluude 
kõrval 

    

    sulgur AI 5366: 
LIV, 5 

1 raud koljust 
paremal 

    

    aas AI 5366: 
LIV, 6 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

    

    kinnitusklambrid AI 5366: 
LIV, 6 

2 raud vasaku puusa 
kõrval 

    

    kett AI 5366: 
LIV, 7 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 23 

  

    rinnaleht AI 5366: 
LIV, 7 

1 pronks kaelas keti 
küljes 

ümmargune; Ø 4,5   

34. Pada LV käevõru AI 5366: 
LV, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,3 

  

    käevõru AI 5366: 
LV, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  



    helmed AI 5366: 
LV, 3 

30 klaas kaelas rattakujulised, rohelised; Ø 
0,6 

  

    kuljused AI 5366: 
LV, 4 

4 pronks kaelas soontega; Ø 1,2-1,6   

    kaelavõru AI 5366: 
LV, 5 

1 pronks kaelas kahest traadist; Ø 9   

35. Pada 
LVI 

käevõru AI 5366: 
LVI, 1 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

  

    käevõru AI 5366: 
LVI, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 

  

36. Pada 
LVII 

käevõru AI 5366: 
LVII, 1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,3 

  

    käevõru AI 5366: 
LVII, 2 

3 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

spiraalsed, kahe keermega, 
lamedast traadist; Ø 3,7 

  

    helmed AI 5366: 
LVII, 3 

22 klaas kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed, mustad; Ø 
0,5 

  

37. Pada 
LIX 

käevõru AI 5366: 
LIX, 1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 4,2 

  

    käevõru AI 5366: 
LIX, 2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
LIX, 3 

1   vasakul õlal tahuliste nuppudega; Ø 2,8   

    helmed AI 5366: 
LIX, 4 

55   kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed,  kollased, 
rohelised, valged; Ø 0,5-0,6 

  

38. Pada 
LXII 

kääride poolik AI 5366: 
LXII, 1 

1 raud kolju all l = 13   

39. Pada 
LXVI 

jalavõru AI 5366: 
LXVI, 1 

1 pronks labajalgade 
vahel 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,6 

  

    käevõru AI 5366: 
LXVI, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

lamedast traadist; Ø 4   

    kett AI 5366: 
LXVI, 3 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 30 

  

40. Pada 
LXVII 

odaots AI 5366: 
LXVII, 1 

1 raud koljust 
paremal 

viskeoda, rootsuga leiukarbis puudub 

    vikati või sirbi 
katke 

AI 5366: 
LXVII, 2 

1 raud parema puusa 
kõrval 

    

    noa(?) katked AI 5366: 
LXVII, 3 

3 raud parema puusa 
kõrval 

    

    eseme jäänus AI 5366: 
LXVII, 4  

1 pronks parema puusa 
kõrval 

    

    nuga AI 5366: 
LXVII, 5 

1 raud kõhul sirge seljaga; l = 11,5   

    traadi tükid AI 5366: 
LXVII, 6 

5 pronks paremal 
puusal 

 peenikesed; Ø 0,05   



41. Pada 
LXVIII 

savinõu AI 5366: 
LXVIII, 1 

1 savi külili haua O-
poolses otsas 

kedrakeraamika   

    nahatükid AI 5366: 
LXVIII, 2 

2 nahk haua 
keskosas 

väiksed needid küljes   

42. Pada 
LXX 

käevõru AI 5366: 
LXX, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,3 

  

    nuga AI 5366: 
LXX, 2 

1 raud vasaku 
käsivarre ja 
kolju vahel 

sirge seljaga; l = 13   

43. Pada 
LXXIV 

traat AI 5366: 
LXXIV, 1 

1 pronks segipööratud 
luude vahel 

peenike; traadi Ø 0,05, 
rõngasse keeratud,  Ø u 2 

  

    nuga AI 5366: 
LXXIV, 2 

1 raud jalgade vahel 
parema põlve 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 13,5   

    ristripats AI 5366: 
LXXIV, 3 

1 tina luude all haua 
põhjas 

h = u 4, laius 3   

44. Pada 
LXXIX 

traat (sõrmus) AI 5366: 
LXXIX, 1 

1 pronks koljul  rõngasse keeratud; Ø  2,1   

    hoburaudsõlg AI 5366: 
LXXIX, 2 

1 pronks rinnal rullotstega; Ø  3,5   

    käevõru AI 5366: 
LXXIX, 3 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,4 

  

    käevõru AI 5366: 
LXXIX, 4 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,4  

  

    nuga AI 5366: 
LXXIX, 5 

1 raud vasaku reieluu 
kõrval 

sirge seljaga, kahe katkena   

    rinnanõela pea AI 5366: 
LXXIX, 6 

1 pronks jalalabade 
vahel 

ristpeaga; h = 4,5, laius 3,4   

    savinõu killud AI 5366: 
LXXIX, 7 

30 savi sääreluude 
peal ja vahel 

kedrakeraamika   

    kett AI 5366: 
LXXIX, 8 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 29 

  

    ripats AI 5366: 
LXXIX, 9 

1 luu vaagna all 
haua põhjas 

noakujuline   

    hammasripats AI 5366: 
LXXIX, 
10 

1 luu vaagna all 
haua põhjas 

    

45. Pada 
LXXXII 

käevõru AI 5366: 
LXXXII, 
1 

1 pronks haua 
keskosas 
luude vahel  

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  6,5 

  

    pandla katke AI 5366: 
LXXXII, 
2 

1 pronks haua 
keskosas 
luude vahel  

    

46. Pada 
LXXXV 

käevõru AI 5366: 
LXXXV, 
1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,2 

  

    käevõru AI 5366: 
LXXXV, 
1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

spiraalne, 7 keermega; Ø  
4,6 

  



    käevõrud AI 5366: 
LXXXV, 
2 

2 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

üks kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,2; teine spiraalne, 9 
keermega; Ø 3,9 

  

    jalavõru AI 5366: 
LXXXV, 
3 

1 pronks vasaku 
sääreluu 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  6,8 

  

    helmed AI 5366: 
LXXXV, 
4 

arvukal
t 

klaas kaelas kolmes 
reas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, kollased, 
rohelised, pruunid, valged, 
sinised, mustad; Ø  0,3-0,7  

  

    rõngad AI 5366: 
LXXXV, 
4 

  pronks kaelas   leiukarbis puuduvad 

    spiraalid AI 5366: 
LXXXV, 
4 

  pronks kaelas   leiukarbis puuduvad 

    ehte katked AI 5366: 
LXXXV, 
5 

4 tina parema õla 
kõrval 

ažuursed   

    kett AI 5366: 
LXXXV, 
6 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
43 

  

    kuljus AI 5366: 
LXXXV, 
6 

1 pronks kaelas keti 
küljes 

soontega; Ø 1,2   

47. Pada 
LXXXVI 

nuga AI 5366: 
LXXXVI, 
1 

1 raud vasaku reieluu 
all 

katketena säilinud   

    noatupe kand AI 5366: 
LXXXVI, 
1 

1 pronks vasaku reieluu 
all 

    

    savinõukild AI 5366: 
LXXXVI, 
2 

1 savi vasaku puusa 
kõrval 

kedrakeraamika   

48. Pada 
XC 

käevõrud AI 5366: 
XC, 1 

2 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,7 

  

    käevõrud AI 5366: 
XC, 2 

2 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,8 

  

    käevõru AI 5366: 
XC, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

lamedast traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,3 

  

    noatupp  AI 5366: 
XC, 3 

1 pronks puusadel küljes rõngas, 
ornamenteeritud; l = 19  

  

    nuga AI 5366: 
XC, 3 

1 raud, puit  puusadel   halvasti säilinud 

    naastud  AI 5366: 
XC, 4 

23 hõbe? põlvede all Ø  0,6; kannaga   

    spiraaltorud AI 5366: 
XC, 5 

7 pronks puusadel 
noatupe 
kõrval 

pikim l =13,5, Ø  0,6; üks 
kaardus, kuudisekujuliste 
vahelülidega 

  

    sõrmus AI 5366: 
XC, 6 

1 pronks parema käe 
sõrmes 

kilbiga   



    sõrmus AI 5366: 
XC, 7 

1 pronks vasaku käe 
teises või 
kolmandas 
sõrmes 

lamedast traadist; Ø  u 2   

    helmed AI 5366: 
XC, 8 

26 klaas kukla taga rattakujulised, 
mitmikhelmed, sinised, 
kollased, pruunid 

  

    kuljuse katked AI 5366: 
XC, 9 

2 pronks kukla all soontega; Ø  u 1,1   

49. Pada 
XCIV 

käevõru AI 5366: 
XCIV, 1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,3 

  

    käevõru AI 5366: 
XCIV, 2 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,6  

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
XCIV, 3 

1 pronks rinnal nelinurkne; Ø  4,8   

    nuga AI 5366: 
XCIV, 4 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

sirge seljaga; l = 10   

    naastud AI 5366: 
XCIV, 5 

12 tina rinnal sõle 
kõrval 

ümmargused; Ø  0,6   

    sõrmus AI 5366: 
XCIV, 6 

1 pronks parema käe 
teise või 
kolmanda 
sõrme ümber 

  leiukarbis puudub 

    võreripats AI 5366: 
XCIV, 6 

1 pronks kaelas? ümmargune; Ø  3   

    spiraalid AI 5366: 
XCIV, 7 

2 pronks parema puusa 
juures 

l = 0,6; Ø  0,7   

    kett  AI 5366: 
XCIV, 8 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 36 

  

    võreripats AI 5366: 
XCIV, 8 

1 tina kaelas keti 
küljes 

ümmargune; Ø  3   

50. Pada CI käevõru AI 5366: 
CI, 1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,8 

  

    käevõru AI 5366: 
CI, 2 

1   luustiku 
paremal küljel 
(ilmselt 
paremas 
käes) 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,4  

  

    ripatsi või naastu 
katked 

AI 5366: 
CI, 3 

4 tina vasaku põlve 
kõrval 

    

    helmed AI 5366: 
CI, 4 

2 klaas kaela 
piirkonnas 

 rattakujulised, halli kihiga 
kaetud; Ø  0,5 

  

51. Pada 
CIV 

käevõrud AI 5366: 
CIV, 1 

3 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5 

  

    käevõru AI 5366: 
CIV, 1 

1 pronks parema 
randme ümber 

lamedast traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5; 
ornamenteeritud 

  

    käevõrud AI 5366: 
CIV, 2 

3 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5 ja 5,5 

  



    helmed AI 5366: 
CIV, 3 

arvukal
t 

klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, rohelised, 
sinised, valged, mustad, 
hallid; Ø 0,3-0,6 

  

    kuljused AI 5366: 
CIV, 3 

3 pronks kaela 
piirkonnas 

üks soontega; Ø  1,1 ja 2,3    

52. Pada 
CVII 

hoburaudsõlg AI 5366: 
CVII, 1 

1 pronks kõhul pahaga; Ø  2   

    võreripats AI 5366: 
CVII, 2 

1 pronks rinna 
piirkonnas 

ümmargune; Ø 2,5   

    ehte katke AI 5366: 
CVII, 3 

1 tina rinna 
piirkonnas 

ümmargune   

    ripats AI 5366: 
CVII, 4 

1 tina rinna 
piirkonnas 

  halvasti säilinud 

    helmed AI 5366: 
CVII, 5 

9 klaas roiete vahel ratta- ja silindrikujulised, 
mitmikhelmed, ribilised, 
mustad, kollased, rohelised; 
Ø 0,5-0,7 

  

    naastud AI 5366: 
CVII, 6 

2 tina reieluude 
vahel 

ümmargused, kannaga; Ø 
0,6 

  

    käevõrud AI 5366: 
CVII, 7 

2 pronks liival, hauast 
0,5 m NW 
pool 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,5 

  

    käevõru AI 5366: 
CVII, 8 

1 pronks liival, hauast 
0,5 m NW 
pool 

spiraalne, 6 keermega; Ø  5   

    noatupe ääris AI 5366: 
CVII, 9 

1 pronks liival, hauast 
0,5 m NW 
pool 

    

    kaelavõru AI 5366: 
CVII, 10 

1 pronks liival hauast 
0,5 m NW 
pool 

kahest traadist, aasa ja 
haagiga 

pooleks murdunud 

53. Pada 
CXI 

käevõru AI 5366: 
CXI, 1 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,7 

  

    nuga AI 5366: 
CXI, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre all 

sirge seljaga; l = 9,5   

    kett AI 5366: 
CXI, 3 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
38 

  

    ristripats AI 5366: 
CXI, 3 

1 pronks kaelas keti 
küljes 

h = 3; laius 2   

    käevõru AI 5366: 
CXI, 4 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  4 

  

54. Pada 
CXIII 

hoburaudsõlg AI 5366: 
CXIII, 1  

1 hõbe rinnal õõnsa ristlõikega ja 
kaarega; Ø 4,3 

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
CXIII, 2 

1 pronks rinnal ümarate kooniliste 
nuppudega, silmakestega 
ilustatud; Ø 2,1 

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
CXIII, 3 

1 pronks vasakul 
puusal 

soonitud kaare ja tahuliste 
nuppudega; Ø 4,5 

  

    kirves AI 5366: 
CXIII, 4 

1 raud rinnal tera pikkus 7   



    käevõru AI 5366: 
CXIII, 5  

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,5 

  

    käevõru AI 5366: 
CXIII, 6  

1 pronks vasakul 
randmel 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXIII, 7 

1 hõbe parema käe 
keskmises 
sõrmes 

laia keskkilbiga; Ø 1,5   

    käevõru AI 5366: 
CXIII, 8 

1 pronks kõhul lamedast traadist, lahtiste 
otstega, ornamenteeritud; Ø  
6 

  

    pannal AI 5366: 
CXIII, 9 

1 pronks puusadel rõngakujulise esiosaga   

    käevõru AI 5366: 
CXIII, 10 

1 pronks parema puusa 
kõrval 

kolmest traadist   

    käevõru AI 5366: 
CXIII, 10 

1 pronks parema puusa 
kõrval 

kolmest traadist,lahtiste 
otstega; Ø  4,9 

  

    nuga AI 5366: 
CXIII, 11 

1 raud, luu parema põlve 
kõrval 

säilinud katketena, luust 
käepidemega 

  

    käevõru AI 5366: 
CXIII, 12 

1 pronks parema põlve 
kõrval 

lamedast traadist, lahtiste 
otstega, ornamenteeritud; Ø 
5,8 

  

    tuleraud  AI 5366: 
CXIII, 13 

1 raud parema puusa 
kõrval 

    

    rõngad AI 5366: 
CXIII, 14 

3 pronks sääreluude 
vahel 

Ø 0,8   

    savinõu AI 5366: 
CXIII, 15 

1 savi parema 
jalalaba kõrval 

kedrakeraamika   

    spiraalid AI 5366: 
CXIII, 14 

2 pronks sääreluude 
vahel 

kaardus; Ø  0,2   

    kaelavõru AI 5366: 
CXIII, 16 

1 pronks kaelas kolmest traadist, haagiga; Ø  
13 

  

    kett AI 5366: 
CXIII, 17 

1 pronks kaelas   leiukarbis puudub 

    ripatsmünt AI 5366: 
CXIII, 17 

1 hõbe kaelas keti 
küljes 

  leiukarbis puudub 

    kaurikarp AI 5366: 
CXIII, 18 

1   parema puusa 
kõrval 

    

    traat AI 5366: 
CXIII, 19 

4 pronks parema käe 
teises sõrmes 

peenike, üks rõngas ja 3 
katket; Ø  2,1 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXIII, 20 

1 hõbe vasaku käe 
keskmises 
sõrmes 

punutud keskosaga; Ø u 2   

55. Pada 
CXIV 

käevõrud AI 5366: 
CXIV, 1 

2 pronks parema 
randme ümber 

üks kahest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,8; teine 
kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,3 

  

    käevõru  AI 5366: 
CXIV, 2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist,väiksemaks 
painutatud; Ø  4,5 

  



    hoburaudsõlg AI 5366: 
CXIV, 3 

1 pronks kõhul rullotstega; Ø 3,4   

    spiraalid AI 5366: 
CXIV, 4 

8 pronks parema puusa 
kõrval 

l = 0,3-0,6; Ø 0,2   

    kaelavõru AI 5366: 
CXIV, 5 

1 pronks kaelas kahest traadist; Ø  14   

    noa katked AI 5366: 
CXIV, 6 

2 raud, puit  jalgade vahel, 
vasaku reieluu 
ülemise otsa 
kõrval 

  küljes puitu säilinud 

56. Pada 
CXV 

hoburaudsõlg AI 5366: 
CXV, 1 

1 pronks rinnal rullotstega; Ø  3   

    käevõrud AI 5366: 
CXV, 3 

5 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, kaks 
lahtiste otstega, teised 
väiksemaks painutatud; Ø  5 
ja 4,8 

  

    käevõru AI 5366: 
CXV, 3 

1 pronks parema 
randme ümber 

lamedast traadist; Ø 4,4, 
ornamenteeritud 

  

    käevõrud AI 5366: 
CXV, 4 

4 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,3 

  

    rõngad AI 5366: 
CXV, 5 

33 tina vasaku reieluu 
kõrval 

Ø 0,6   

    noatupp AI 5366: 
CXV, 6 

1 pronks puusadel  l = 18,5; ornamenteeritud   

    nuga AI 5366: 
CXV, 6 

1 raud, puit  puusadel 
noatupes  

säilinud katketena   

    helmed AI 5366: 
CXV, 7 

10 klaas kaelas rattakujulised, 
mitmikhelmed, kollased, 
rohelised,mustad; Ø 0,4-0,7 

  

    kuljused AI 5366: 
CXV, 7 

3 pronks kaelas soontega; Ø 1,5    

    jalavõru AI 5366: 
CXV, 8 

1 pronks paremal pöial kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  6,5 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXV, 9 

1 pronks vasaku käe 
keskmises 
sõrmes 

laia keskosaga; Ø  2   

    nuga AI 5366: 
CXV, 10 

1 pronks parema 
õlavarreluu 
kõrval 

säilinud osa; l = 8,5   

    spiraaltoru  AI 5366: 
CXV, 11 

1 pronks risti üle 
põlvede 

l = u 20, Ø 0,9   

    kett  AI 5366: 
CXV, 11 

1 pronks puusal rõnga 
küljes, ulatus 
alla üle noa 

kahekordsetest lülidest, 
katketena säilinud 

  

    ripats AI 5366: 
CXV, 11 

1 pronks puusal keti 
küljes 

luunulakujuline   

    spiraaltorud AI 5366: 
CXV, 11 

2 pronks paremal 
puusal rõnga 
küljes, 
ulatusid 

l = 28,5; Ø 0,9; 
kuudisekujuliste 
vahelülidega 

  



põlvedeni 

    rauajäänused AI 5366: 
CXV, 11 

5 raud paremal 
puusal 

    

    spiraalid AI 5366: 
CXV, 11 

2 pronks paremal 
puusal 

kaardus; l = 2; Ø 0,3   

    rõngas AI 5366: 
CXV, 11 

1 pronks paremal 
puusal 

kahekordsest traadist; Ø 0,8   

    rinnaleht AI 5366: 
CXV, 12 

1 hõbe rinnal   leiukarbis puudub 

    sõrmus AI 5366: 
CXV, 12 

1 pronks luude all haua 
põhjas 

laia keskosaga; Ø  2   

57. Pada 
CXVI  

käevõrud AI 5366: 
CXVI, 1 

2 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,3 

  

    käevõrud AI 5366: 
CXVI, 2 

2 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,6 

  

    nuga AI 5366: 
CXVI, 3 

4 raud koljust vasakul katketena säilinud   

    spiraaltorud AI 5366: 
CXVI, 4 

3 pronks paremal 
puusal 

suuremad l = 5,2, Ø  0,6; 
väiksem l = 1,2, Ø 0,3 

  

    helmed AI 5366: 
CXVI, 5 

16 klaas kaelas ratta- ja silindrikujulised, 
mitmikhelmed, mustad, 
rohelised; Ø  0,6-0,9 

  

    kuljus AI 5366: 
CXVI, 5 

1 pronks kaelas Ø  1,2   

58. Pada 
CXVII 

hoburaudsõlg AI 5366: 
CXVII, 1 

1 pronks rinnal tahuliste nuppotstega; Ø 4,7   

    rõngad AI 5366: 
CXVII, 2 

5 raud kõhul Ø  u 3   

    tuleraud AI 5366: 
CXVII, 3 

1 raud parema 
küünarnuki 
kõrval 

katketena säilinud   

    tulekivi  AI 5366: 
CXVII, 3 

1 kivi parema 
küünarnuki 
kõrval 

    

    rõnga katke AI 5366: 
CXVII, 3 

1 pronks parema 
küünarnuki 
kõrval 

kahest traadist punutud   

    nuga AI 5366: 
CXVII, 4 

1 raud vasaku reieluu 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 13   

    jalavõru AI 5366: 
CXVII, 5 

1 pronks parema 
sääreluu 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  6,3 

  

    spiraal AI 5366: 
CXVII, 6 

1 pronks rinnal kaardus; Ø 0,3   

    odaots AI 5366: 
CXVII, 7 

1 raud koljust 
paremal, tipp 
üles suunatud 

rootsuga; üldpikkus 17,5    



59. Pada 
CXXI 

käevõru AI 5366: 
CXXI, 1 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kahest traadist, väiksemaks 
painutatud;  Ø  4 

  

    käevõru AI 5366: 
CXXI, 2 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,2 

  

    hoburaudsõlg AI 5366: 
CXXI, 3 

1 pronks kõhul tahuliste nuppotstega; Ø 2,3   

    ripats AI 5366: 
CXXI, 4 

1 luu sääreluudel 
savinõu kõrval 

labidakujuline; h = 6, laius 2   

    rinnalehed AI 5366: 
CXXI, 5 

2 pronks kaela 
piirkonnas 

ümmargused; Ø 3,7   

    kihvripats Ai 5366: 
CXXI, 6 

1   kaela 
piirkonnas 

    

    savinõukillud AI 5366: 
CXXI, 7 

arvukal
t 

savi sääreluudel kedrakeraamika   

    rinnaleht Ai 5366: 
CXXI, 8 

3 pronks kaela 
piirkonnas 

ümmargused; Ø 3,3   

    helmed AI 5366: 
CXXI, 9 

24 klaas kaela 
piirkonnas 

rattakujulised, 
mitmikhelmed, rohelised, 
sinised, mustad, lillad; Ø  
0,5-0,8 

  

60. Pada 
CXXII 

käevõru AI 5366: 
CXXII, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
CXXII, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 4 

  

    kett AI 5366: 
CXXII, 3 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 28 

  

    kett AI 5366: 
CXXII, 4 

1 pronks rinnal kahekordsetest lülidest; l = 
u 36 

  

    rinnalehe katked AI 5366: 
CXXII, 4 

2 pronks kaelas halvasti säilinud   

    ripatsikand AI 5366: 
CXXII, 4 

1 pronks kaelas     

61. Pada 
CXXIII 

käevõru AI 5366: 
CXXIII, 1 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,7  

  

    käevõru AI 5366: 
CXXIII, 2 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,5 

  

    helmed AI 5366: 
CXXIII, 3 

4 klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
roheline, sinine; Ø 0,5-0,6  

  

    ripats AI 5366: 
CXXIII, 3 

1 tina kaelas ümmargune; h = 2, laius 1,2   

    ehte katke AI 5366: 
CXXIII, 3 

1 tina kaelas ažuurne   

62. Pada 
CXXVI 

käevõru AI 5366: 
CXXVI,1  

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
3,5 

  



    käevõru AI 5366: 
CXXVI, 2  

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 

  

    helmed AI 5366: 
CXXVI, 3  

11 klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
rohelised, sinised; Ø 0,5-0,6 

  

    ripatsi katked AI 5366: 
CXXVI, 3  

7 tina kaelas     

63. Pada 
CXXVII 

käevõrud AI 5366: 
CXXVII, 
1 

2 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
4,3 

  

    käevõrud AI 5366: 
CXXVII, 
2 

2 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 ja 4,5 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXXVII, 
3 

1 pronks parema käe 
sõrmes 

lihtsast pronksribast; Ø 1,9    

    rinnanõela pea AI 5366: 
CXXVII, 
4 

1 pronks parema õla 
kohal 

ristpeaga; h = 4,5, laius 3,4   

    spiraalid AI 5366: 
CXXVII, 
5 

arvukal
t 

pronks parema 
sääreluu 
kõrval 

l = 0,3-1,5; Ø 0,3-0,8; osa 
kaardus 

lisaks karbis tinarõngad 

    kaelavõru AI 5366: 
CXXVII, 
6 

1 pronks kaelas kahest traadist, aasa ja 
haagiga; Ø 11,5 

  

    vikati katke AI 5366: 
CXXVII, 
7 

2 raud vaagna all   säilinud osa l = u 7   

    helmed AI 5366: 
CXXVII, 
8 

25 klaas kaelas rattakujulised, halli kihiga 
kaetud; Ø  0,5-0,8 

  

    käevõru katke AI 5366: 
CXXVII, 
9 

1 pronks vaagna all kolmest traadist   

64. Pada 
CXXVIII 

hoburaudsõlg AI 5366: 
CXXVIII, 
1 

1 pronks rinnal tahuliste nuppudega; Ø 4    

    hoburaudsõlg AI 5366: 
CXXVIII, 
2 

1 pronks rinnal tahuliste nuppudega; Ø 4,5   

    käevõru AI 5366: 
CXXVIII, 
3 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXXVIII, 
4 

1 pronks vasaku käe 
keskmises 
sõrmes 

laieneva keskosaga; Ø  2,3   

    kett AI 5366: 
CXXVIII, 
5 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 42 

  

    ripats AI 5366: 
CXXVIII, 
5 

1 pronks kaelas trapetsikujuline    

    spiraal AI 5366: 
CXXVIII, 
5 

1 pronks kukla taga l = 0,5; Ø  0,2   

    nuga AI 5366: 
CXXVIII, 
6 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

säilinud osa l = 8   

    spiraalid AI 5366: 
CXXVIII, 
7 

2 pronks põlvede kohal l = 0,4; Ø  0,3   



    savinõu AI 5366: 
CXXVIII, 
8 

1 savi jalalabade 
vahel 

kedrakeraamika   

65. Pada 
CXXIX 

rõngas AI 5366: 
CXXIX, 1 

1 pronks kaelas Ø  1 küljes spiraal l = 0,5 ja Ø 
0,5 

    ehte katked AI 5366: 
CXXIX, 1 

1 tina kaelas     

    pannal AI 5366: 
CXXIX, 2 

1 pronks kõhul rõngakujulise esiosaga   

    odaots AI 5366: 
CXXIX, 3 

1 raud parema 
küünarnuki 
kõrval 

putkega; üldpikkus 38   

    nuga AI 5366: 
CXXIX, 4 

1 raud kõhul pandla 
kõrval 

sirge seljaga; säilinud osa l 
= 9 

  

    savinõu AI 5366: 
CXXIX, 5 

1 savi reieluude 
vahel 

kedrakeraamika   

66. Pada 
CXXXI 

käevõru AI 5366: 
CXXXI, 1 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
4,5 

  

    käevõru AI 5366: 
CXXXI, 2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  
3,5 

  

    kett AI 5366: 
CXXXI, 3 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 33 

  

    ristripats AI 5366: 
CXXXI, 3 

1 pronks kaelas keti 
küljes 

h = 3,5; laius 3   

    nuga AI 5366: 
CXXXI, 4 

1 raud jalgade vahel 
vasaku reieluu 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 11   

    spiraalid AI 5366: 
CXXXI, 5 

5 pronks puusadel l = 0,4, Ø  0,5   

67. Pada 
CXXXII 

käevõru AI 5366: 
CXXXII, 
1 

1 pronks parema õla 
kohal 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  6,5  

  

    käevõru AI 5366: 
CXXXII, 
2 

1 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  5 

  

    käevõru AI 5366: 
CXXXII, 
3 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  5 

  

    sõrmus AI 5366: 
CXXXII, 
4 

1 pronks vasaku käe 
keskmises 
sõrmes 

peenikesest traadist; Ø 2,2   

    nuga AI 5366: 
CXXXII, 
5 

1 raud vasaku puusa 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 10,5   

    kett AI 5366: 
CXXXII, 
6 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
28 

  

    rinnaleht AI 5366: 
CXXXII, 
6 

1 hõbe kaelas keti 
küljes  

ümmargune; Ø 3,3   

    savinõu AI 5366: 
CXXXII, 
7 

1 savi reieluude 
vahel 

kedrakeraamika   



    jalavõru AI 5366: 
CXXXII, 
8 

1 pronks parema 
sääreluu 
ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 7 

  

68. Pada 
CXXXVI
I 

käevõru AM 
1036:1 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
3,5 

  

    nuga AM 
1036:2 

1 raud vasaku õla 
kõrval 

sirge seljaga; üldpikkus 15   

    kuljus AM 
1036:3 

1 pronks vasakul 
jalalabal 

soontega; Ø  u 1,5  küljes paar ketilüli 

    kett AM 
1036:4 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
36 

  

69. Pada 
CXL 

hoburaudsõlg AM 
1036:10 

1 pronks kõhul ristikujulise pikendusega, 
pahaga; Ø  5 

  

    ripats AM 
1036:11 

1 pronks vasakust 
puusast 
allpool 

hobusekujuline   

    käevõrud AM 
1036:12 

3 pronks käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
5,5 

  

    spiraalid AM 
1036:13 

9 pronks reieluude 
kohal 

suured l = 4 ja 3, Ø  
0,7;,teised l = 0,5-1, Ø  0,2-
0,4; üks kaardus 

  

    rõngad ja 
naastud 

AM 
1036:14 

arvukal
t 

tina reieluude 
piirkonnas 

naastude Ø  1; nelja 
kannaga, rõngaste Ø  0,4 ja 
0,6; rõngad üksteise küljes 

  

    kihvripatsid AM 
1036:15 

4   paremast 
puuast u 20 
cm lõuna pool 

    

    ripats AM 
1036:15 

1 luu paremast 
puuast u 20 
cm lõuna pool 

noakujuline, l = 8 ei pruugi kuuluda matuse 
juurde 

    kuljused AM 
1036:16 

5 pronks kaelas Ø u 1,4 ei pruugi kuuluda matuse 
juurde 

    helmed AM 
1036:17 

46 klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
rohelised; Ø  0,5 

  

    värtnakeder AM 
1036:18 

1 luu luude all haua 
põhjas 

  võib kuuluda 
viikingiaegse asula 
kultuurkihti  

70. Pada 
CXLVI 

ripatsi katked AM 
1036:48 

3 pronks haua 
idapoolses 
otsas luude 
vahel 

ristripats?   

    rõngad   AM 
1036:48 

3 tina haua 
idapoolses 
otsas luude 
vahel 

Ø 0,5   

71. Pada 
CLIII 

hoburaudsõlg AM 
1036:77 

1 pronks põlvede vahel ristikujulise pikendusega, 
pahaga; Ø  5 

  

    rinnalehe katked AM 
1036:78 

5 hõbe põlvede vahel   halvasti säilinud 

    värtnakeder AM 
1036:79 

1 luu põlvede vahel     

    tulekivitükid AM 
1036:80 

3 kivi põlvede vahel     



    nuga AM 
1036:81 

1 raud paremast 
põlvest allpool 

sirge seljaga; säilinud osa l 
= 7,5  

  

    käevõru AM 
1036:82 

1 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø 5,3 

  

    rõnga katked AM 
1036:83 

5 raud labajalgade 
vahel 

  tugevasti oksüdeerunud 

72. Pada 
CLIV 

pandlaraami 
katke 

AM 
1036:84 

1 pronks kõhul trapetsikujuline    

    noa katke  AM 
1036:85 

1 raud jalgade vahel 
parema 
reieluu kõrval 

säilinud osa l = 6,5   

73. Pada 
CLVI 

helmed AM 
1036:97 

28 klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
rohelised, sinised; Ø 0,3-0,6 

  

74. Pada 
CLVII 

hoburaudsõlg AM 
1036:98 

1 pronks paremal õlal tahuliste nuppudega; Ø 2,5    

    helmed AM 
1036:99 

arvukal
t 

klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
rohelised; Ø  0,4-0,6 

karbis veel 5 
pronksrõngast, Ø 0,7 

    savinõukillud AM 
1036:10
0 

arvukal
t 

savi labajalgade 
kõrval  

kedrakeraamika   

75. Pada 
CLX 

noa katke AM 
1036:11
2 

1 raud parema 
puusaluu 
kõrval 

sirge seljaga; säilinud osa l 
= 6,5 

  

    kett AM 
1036:11
3 

1 pronks kaelas kahekordsetest lülidest; l = 
u 22 

  

76. Pada 
CLXI  

hoburaudsõlg AM 
1036:11
4 

1 pronks vasakust õlast 
veidi kõrgemal  

tahuliste nuppudega; Ø  5    

    käevõrud AM 
1036:11
5 

4 pronks parema 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5 

  

    käevõrud AM 
1036:11
6 

3 pronks vasaku 
randme ümber 

kolmest traadist, lahtiste 
otstega; Ø  5,5 

  

    spiraaltorud AM 
1036:11
7 

2 pronks vasakul 
puusal 

natuke kaardus; l = u 10; Ø  
0,7 

  

    pannal AM 
1036:11
8 

1 pronks parema puusa 
kõrval 

rõngakujulise esiosa ja laia 
rihmakannaga 

  

    naastud AM 
1036:11
8 

32 pronks puusadel kumerad; Ø 1,2   

    rõngad AM 
1036:11
9 

3 tina reieluude 
vahel 
põlvedest 
veidi kõrgemal 

Ø 0,5   

    naast AM 
1036:11
9 

1 tina reieluude 
vahel 
põlvedest 
veidi kõrgemal 

neljakandiline; laius 1   

    savinõukillud AM 
1036:12
0 

arvukal
t 

savi parema 
jalalaba kõrval 

kedrakeraamika   



    spiraalid AM 
1036:12
1 

mõned pronks kukla taga     

    ripats või 
keekandja 

AM 
1036:12
1 

1 pronks parema 
küünarnuki all 

kammikujuline; laius 9   

    varrasahelikud AM 
1036:12
1 

1 pronks parema 
küünarnuki all 

raudspiraalide küljes, 
tugevasti oksüdeerunud 

  

    spiraalid AM 
1036:12
2 

arvukal
t 

pronks parema 
küünarnuki all 

l = u 5, Ø 0,4 moodustasid võrekujulise 
ornamendi, mille külge 
kinnitatud keekandja või 
ripats 

    spiraalid AM 
1036:12
2 

arvukal
t 

pronks sääreluudel l = 1-2, Ø  0,2-0,4    

    rõngad AM 
1036:12
2 

arvukal
t 

pronks sääreluudel Ø 0,5-0,8   

    helmed AM 
1036:12
3 

arvukal
t 

klaas kaelas rattakujulised, kollased, 
rohelised, mustad; Ø 0,5-0,7 

  

    ristripatsid AM 
1036:12
4 

4 pronks kaelas laius 2, h =  3 leiukarbis 1 

    nuga AM 
1036:12
5 

1 raud parema 
reieluu all 

sirge seljaga; üldpikkus 11    

77. Pada 
CLXIV 

käevõru AM 
1036:13
4 

1 pronks parema 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  5 

  

    käevõru AM 
1036:13
5 

1 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø  5 

  

    nuga AM 
1036:13
6 

1 raud reieluude 
vahel 

sirge seljaga; üldpikkus 10    

78. Pada 
CLXV 

hoburaudsõlg AM 
1036:13
7 

1 pronks vasakul 
puusal 

soonitud kaare ja tahuliste 
nuppudega; Ø  5 

  

    rõngas AM 
1036:13
8 

1 pronks vasakul 
puusal 

Ø 3,5   

    nuga AM 
1036:13
9 

1 raud vasakul 
puusal 

sirge seljaga; üldpikkus 10    

    ripatsi katke AM 
1036:14
0 

1 tina vasakul õlal halvasti säilinud, algselt 
ümar? 

  

    pandlaraam  AM 
1036:14
1 

1 pronks parema 
reieluu kõrval   

rõngakujulise esiosaga; 
laius 2,2 

  

    kaelavõru katked AM 
1036:14
2 

4 pronks kaelas kolmest traadist   

    helmed AM 
1036:14
3 

2 klaas vasaku 
randme all 

tünnikujulise Ø  0,7, h = 0,8, 
rohelise, musta ja kollasega; 
teine rattakujuline, Ø  0,5, 
valge kihiga kaetud 

  

    rõngas AM 
1036:14
4 

1 pronks vasaku 
randme all 

Ø  2,7   



79. Pada 
CLXVI 

noa katke AM 
1036:14
5 

1 raud vasaku reieluu 
kõrval 
noatupes 

  tugevasti oksüdeerunud 

    noatupe katked AM 
1036:14
5 

6 pronks vasaku reieluu 
kõrval 

l = u 20; kaks rõngast küljes halvasti säilinud 

    käevõrud AM 
1036:14
6 

5 pronks parema 
käsivarre 
ümber  

4 kolmest traadist; Ø  4-4,5, 
väiksemaks painutatud; 1 
spiraalne 5 keermega ja Ø  
4,5 

  

    käevõrud AM 
1036:14
7 

4 pronks vasaku 
käsivarre 
ümber 

3 kolmest traadist, Ø  4-4,5; 
väiksemaks painutatud; üks 
spiraalne 4 keermega, Ø  
4,3 

  

    hoburaudsõlg AM 
1036:14
8 

1 pronks kukla taga pahaga; Ø 3,5   

    rõngas AM 
1036:14
8 

1 pronks kukla taga kolmest traadist, 
väiksemaks painutatud; Ø 
2,7 

hoburaudõlest läbi 
pistetud 

    spiraaltorud AM 
1036:14
9 

2 pronks vasaku reieluu 
kõrval 

jämedad, kergelt kaardus; l 
= u 9, Ø 0,7 

  

    spiraalid AM 
1036:15
0 

3 pronks vasaku reieluu 
kõrval 

l = 0,6; Ø 0,3   

    ripatsi katke  AM 
1036:15
1 

1 tina parema 
puusaluu 
kõrval 

halvasti säilinud, algselt 
ümar? 

  

    helmed AM 
1036:15
2 

7 klaas kaelas ratta- ja silindrikujulised, 
kollane, rohelised, valge 
kihiga kaetud; Ø 0,6 

  

    ripats AM 
1036:15
3 

1 tina kaelas ümmargune, rinnalehte 
meenutav 

  

80. Pada 
CLXVII 

kuljus AM 
1036:15
4 

1 pronks jalaluude 
juures 

Ø 2   

    spiraalid AM 
1036:15
5 

11 pronks jalaluude 
juures 

l = 0,3-1, Ø 0,3   

81. Pada 
CLXIX 

helmed AM 
1036:16
2 

16 klaas kaelas rattakujulised, kollased ja 
sinised; Ø 0,5-0,7 

  

 


