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EESSÕNA 
 
Rooma rauaaeg on kogu Põhja-Euroopas erakordseks tõusuajastuks, mille põhjustas 

germaani hõimude sisselülitumine laialdasse Rooma impeeriumi kaubamajanduslikku 
süsteemi. Eestis on see konjunktuur põhjustanud esimese esiajaloolise suurajastu, millele 
pooletuhande aasta pärast alles järgnes teine – eesti viikingiaeg. Asudes soodsate 
veeühenduste ääres ja omades laialdasi metsaseid ja jahiloomarikkaid tagamaid idas ja põhjas 
hõredama ja vähemarenenud rahvastikuga, oli siinsetele asukatele antud eriti oluline 
karusnahkade vahendaja osa lõuna poole. Eriti aktiivsete gootide-gepiidide asumisega Visla 
suudmele m.a. alguse ümber tõusis nähtavasti eelkõige karusnahkade nõudmine nii suureks, 
et osa Ida-Baltikumi asukatest siirdub oma paiksailt asumisaladelt Soome.1 Virumaa ja 
hilisema Ugandi talupojad aga organiseerivad ulatuslikku tagamaade ekspluateerimist 
maksustamis- ja kaubaretkede näol, mis ulatuvad kuni Novgorodi piirkonda ja Botnia lahe 
põhjakurku. Sel moel ja ka omapoolse küttimise kaudu kogutud varu käisid siin omakorda 
metalli jm. vastu vahetamas lõunapoolsed, eriti Visla piirkonna ja Ida-Preisi ettevõtlikud 
asukad. Hilisem kaubamajanduslik areng põhjustas aga ulatuslikke rahvasterändamisi lõuna 
pool, mille tõttu keskmise rauaaja esimesel poolel Eesti asukatel kadus endine soodus 
turukonjunktuur ja rahvas pidi siirduma jälle eeskätt ürgproduktsioonile. 

Rooma rauaaeg on Eestis kõige paremini uuritud esiajalooliseks perioodiks nii 
ainestiku hulgalt kui ka läbitöötluselt. Kuid praegust uurimisseisu ei saa siiski veel 
rahuldavaks lugeda, kuna maa eriosad pole võrdselt uurimisele võetud. Kui isegi Järvamaa 
olukorda võrrelda (kaart 2 ja 3), siis näeme, et kaevamispilt ei kajasta küllaldaselt 
arheoloogilis-topograafilistel andmetel saadavat olukorda. Nähe on tingitud varasema 
uurimise juhuslikkusest – uurimiskeskuste ja asjasthuvitatud isikute tegutsemisalast. Teiseks 
puuduseks on rooma rauaaegse ainestiku ühekülgsus, olles pärit peaaegu kogu ulatuses 
kalmetest. On aga selge, et panuste andmise komme (panuste andmine suuremal või vähemal 
määral või mis kujul) pole sugugi ühtlane isegi nii piiratud alal kui seda on kivikalmete 
piirkond. Uurimise ühtsus maa-alaliselt annaks meile alles võimaluse välja selgitada 
panustetundmise kombe eripalged. Lõppeks oleks hädavajalik siiski mõnevõrragi saada 
asulaleide. Alles nii jõuaksime ühtsemale hindamistulemusele, mis astmestikku asetatult 
võimaldaks enam-vähem objektiivselt joonistada pilti kogu Eesti rooma rauaaegsest 
kultuurist, selle alaüksuste kujunemisest ja vastastikusest suhtlemisest ning maa eriosade 
osatähtsusest ning millest see erinevus tingitud. Alles nii jõuaksime omaaegse asustus- ja 
kultuuriloo piirjoonte ja sealse bioloogilise dünaamika nägemiseni, mis oleks asetatud 
sotsiaal-majandusliku ja usundilis-vaimse arengu täisvalgustusse. Kuid ainult osake on 
säilinud meile sellest kaugest ajast keele ja ainelise kultuuri kaudu, mille tõttu oma 
uurimistöös iga esiajaloolane asub nagu tellingute taolisel hõredal sõrestikul. Seetõttu on alati 
oht väita ja välja lugeda nappidest ja pahatihti ebakindlatest andmetest rohkem kui nad 
tegelikult lubavad. Kahjuks pole käesolev töögi sellest vaba heast tahtmisest hoolimata.  

Eelmised seigad olekski vabanduseks ja õigustuseks käesoleva töö laadile ja ulatusele. 
Rooma rauaaja käsitamine kogu Eesti ulatuses oleks ju kompositsiooni ja tulemuste suhtes 
olnud ühtlasem. Võttes lähtekohaks ainult ühe kalme, on vastavalt alus kitsusele ja üldpildi 
saamine juhuslikum. Näib siiski, et eeltööd viimasel kujul on ometi vajalikud ja õigustatud. 
Nurmsi kivikalme, asudes Kesk-Eestis ja olles erakordselt rikkaliku ja mitmepalgse 
ainestikuga, on olnud eriti sobiv, kuna siia koonduvad ja siit kiirgavad igast Eesti osast 
ühendused. Seega töö üheks ülesandeks ongi olnud teatud piirkonna eripalge selgitamine ühes 
ühendustega naaberaladele. See ongi viinud Eestis rooma rauaajal praeguse ainestiku alusel 
alarühmade skitseerimisele, liigestatuna vertikaalselt ja horisontaalselt. Arenguliselt on 
huvitav, et näit. mitmed muistsed kihelkonnad näivad võtvat piirjooni juba rooma rauaajal ja 

                                                           
1 Vassar viitab siin omal ajal väga laialdaselt aktsepteeritud A. Hackmani (1905) teooriale soomlaste 
ümberasumisest Eestist Soome m. a. alguses. Ta isegi oli seda teemat käsitlenud, väites, et 
tarandkalmete puudumine kivikirstkalmete rikkas Põhja-Eestis tulenes varasema asustuse lahkumisest 
Soome lahe põhjakaldale (Vassar 1938). Tänapäevaks on need seisukohad ümberhinnatud. (Toim.) 
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nähtavasti isegi eelneval kivikirstkalmete2 ajal. Samal ajal on katsutud anda viitamisi 
ühiskondlik-majanduslik alus ja areng. Teiseks ülesandeks on olnud anda tarandkalmete 
areng, kalmevormide liigestamine ruumiliselt ja ajaliselt. Olen püüdnud kalmevormi arengut 
siduda surnutekultuse ja sotsiaalmajandusliku arenguga. Mul tuli selleks kasutada õige 
rohkesti eelkõige rahvaluule ja etnograafia poolt pakutavaid andmeid ja töötulemusi. 

Rooma rauaaja probleemistikuga tegelema on viinud kõiki metalliaja uurijaid ja nende 
hulgas ka autorit muidugi eelkõige ainestiku hulk ja mitmepalgelisus. Kuid see pole siiski 
mitte ainult materjali hulk, mis meid meelitab just eeskätt selle ajaga tegelema. Olles 
erakordseks tõusuajaks, on rooma rauaaeg Eestis nagu mingiks sõlmpunktiks, kuhu jooksevad 
kokku teised niidid. Kuna sellal vahetus ja läbikäimine teiste hõimudega on laialdane ja tihe, 
on vastastikused mõjud ulatuslikud ja meilegi nähtavad. See on põhjustanud intensiivse 
arengu kõigil elualadel alates majanduslikest olukorrist kuni ühiskondlike ja vaimsete-
usundiliste väljendusvormideni. Tüpoloogiagi pole siin enam mingi relatiivse kronoloogia 
vahend, vaid tööviis, mis võimaldab fikseerida arengu keskusi ja perifeeriaid ning 
iseloomustada moevoole. Sellal luuakse uued eluvormid ja maailmavaated, mille taga seisab 
töötav ja võitlev rahvas, aktiivne ja organiseeriv ühiskond. Sellest ajajärgust näeme kõige 
selgemini, kus seisti arengu algul ja kuhu jõutakse. Lõppeks, uurimise süvenemine teatud ala 
või ajajärgu suhtes pole iseenesest mingi pahe, kuna see aitab teritada meetodi ja võimaldab 
selgitada meie kasutuses seisva ainestiku tunnetuspiire. Sest alati võime uurimise süvenedes 
veenduda, et kogu probleemistik muutub järjest elavamaks ja mitmepalgelisemaks, ühe 
küsimuse lahendus toob mitu uut küsimust päevakorda. Kõik see võimaldab aga hoopis 
selgemalt näha ja kiiremini lahendada ka probleeme, mis esialgu võiks näida nagu 
ülekohtuselt kõrvalejäetuna. 

Käesoleva töö puhul on mul meeldivaks kohuseks eriti tänada oma õpetajat prof. H. 
Moorat, kelle algatusel töötasin selle teemi esialgselt läbi seminari- ja auhinnatööna 1935. a., 
ja kes kogu aja on toetanud mu töötamist nõuga nii tegelikul kui vaimsel alal. Samuti on mind 
rohkesti abistatud kõigi kolleegide poolt Arheoloogia Muuseumis3. Tänuga meenutan 
Õpetatud Eesti Seltsi poolt saadud stipendiumi, mis mul võimaldas tööd võtta uuesti käsile 
1941. a. algul. 

 
Tartus, 3. detsembril 1943. a. 
 

V. Vassar 
 

                                                           
2 Vassar kasutab enamasti nimetust “kivikirstkangur”, siin ja edaspidi on see asendatud tänapäevase 
kivikirstkalmega. (Toim.) 
3 Arheoloogia Muuseum oli A. M. Tallgreni eestvõttel Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti juurde 
loodud riigi arheoloogiliste kogude keskmuuseum, kuhu olid koondatud Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti 
Rahva Muuseumi ja mõnede teiste muuseumide vastavad kollektsioonid. Pärast ENSV Teaduste 
Akadeemia Ajaloo Instituudi asutamist 1947. a. anti Arheoloogia Muuseumi kogud instituudile üle 
ning pärast arheoloogia õppetooli ja kabineti likvideerimist 1950. a. viidi need kogud Tallinna. 
Muuseumikogude lühendiks algul oli AK, seejärel (ja ka Vassari käsikirjas) AM, hiljem muudeti see 
aga AI-ks, mida kasutatakse ka tänapäeval ning käesolevaski väljaandes. (Toim.) 
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1.ÜLDANDMED NURMSI KALME JA KAEVAMISKÄIGU KOHTA 
 
 
Käsitlusele tulev kivikalme asub Järvamaal, Peetri kihelkonnas Paide vallas Nurmsi 

külas Jalapuu talu põllul (omanik A. Viidalepp) ja kannab rahvasuus nimetust “Kirikumägi”. 
Koht on Paide linnast u. 13 km kagu pool, Tallinn–Põltsamaa maanteest ja Jalapuu talust u. 
250 m ida pool, põlluvaheteest u. 15 m lõuna pool (joon. 2).  

Kalme asub võrdlemisi tasase maastiku kõrgemal osal, ümbritsetuna põldudest (joon. 
1). Kalme pikkus on lääne–ida suunas 55,3–56,8 m, laius 11,8–17,2 m, kusjuures tavaline 
laius on 14–16 m. Põllust tõuseb ta kõrgemale kuni 50–60 cm. Kalmel pole nähtavasti kunagi 
puid kasvanud. See on olnud ikka harimata jäetud, kivine rohtunud sööditükk, nüüd juba 
täiesti ähmunud muistenditega seotud “Kirikumägi”. Nimetus on seotud vanarahva jutuga, et 
siia on ennem tahetud kirikut ehitada, kuid mis päeva jooksul tehtud, lõhutud öösel jälle laiali, 
mispärast kirik jäänudki ehitamata.1 Sellise pärimusega seotud kohti on Eestis rohkesti ja 
mitmel juhul on nad muistsed kalmekohad. Selle muistendi tekkimise konkreetset põhjust 
Nurmsi puhul tuleb võib-olla otsida hilistes ajaloolistes matustes, millised – tõsi küll – võisid 
aga teostuda just selle vanema traditsiooni tõttu.2 Maeti ju katoliku ajal ja hiljem kuni 18. 
sajandini kirikusse ja kiriku ümber. Nurmsi “Kirikumägi” oli ka noorema rauaaja lõpul 
nähtavasti püha koht, mispärast on mõeldav, et katoliku kirik püüdis sellele austusele anda uut 
sisu.3 P. Schmidt viitab Lätis esinevate baznicas kalni (kirikumägede) puhul koguni 
võimalusele, et nendel kohtadel võisid asuda paganlikud templid resp. ehitised jumalakujude 
jaoks.4 Ka Eestis esineb üksikult esiajaloolisi kalmistuid, mis on seotud hiiepärimustega. 
Seega võib Nurmsi kalme kohta käiv traditsioon ulatuda oma juurtega kaudselt väga sügavale 
minevikku. 

Kas kohaliku rahva poolt varem on saadud kalmest mingisuguseid esemeleide, ei ole 
teada. Küll on aga seda tuntud vana matusepaigana, kuna kalme põhjaservast on põllutööde 
juures pealuid välja tulnud. Ka on kivikalme äärtelt varem kive veetud ja kividest vabanenud 
maa-ala põlluks tehtud.5 Kirikumäge nimetab kalmena esmakordselt Jaan Jung.6 Esimene 
teadaolev kaevamine toimus pastor J. Brasche poolt 1905. a. suvel, kus kalme lääneosas ühe 
kivirea juures kaevati ja üksikuid asju leiti.7 Nähtavasti sündis see siis rida A juures (plaan 2). 
1907. a. 5. juulil jätkati kaevamisi kalme idaotsal, kus küll põletatud ja põletamata luid leiti, 
kuid esemetest ainult üks väike pronksspiraal. Seejärel asuti kaevama kivirea juures kalme 
lääneotsal ja kalme keskel, mis leidudest polnud küll rikkalikud, aga ometi rohkem andsid kui 
idaotsal. 8 1907. a. kaevamised toimusid idaotsal müür K idaküljel, keskel arvatava müür F 
juures ja lääneotsal müüride A ja B vahel. Kuna kõik need kaevamised on selgesti hilisemate 
keskel identifitseeritavad (plaan 2), on küsitav, kas 1905. a. koguni veelgi lääne pool ei 
kaevatud, hüpoteetilise müür Aa juures. Kuid on võimalik, et 1907. a. jätkati 1905. aasta 
kaevamisi müür A-st ida poole, mis tõenäolisem, kuigi Brasche aruandes seda ei maini. 
Seejuures on A–B vaheline kaevamine olnud kõige ulatuslikum, mille tunnuseid H. Moora 
mainib pealiskihis ulatuvat kuni müür B-ni.9 Selle põhjusena tuleb näha suhtelist leidude 
rohkust ja huvitavust (sõled, ripats, sõrmused, helmed, mis siit otsast võisid tulla), mis 
kannustas laiemalt kaevama. Osa leide kuulub aga kindlasti ka /rida/ F juurde, mis polnud 

                                                           
1 Teatanud A. Viidalepp, jutustaja Jalapuu tl. vanaperemees Jaan Viidebaum, 73 a. vana, sündinud ja 
kasvanud samas talus. 
2 Vanema traditsiooni kohta vt. Johansen 1933, 199. 
3 Johansen 1933, 200. 
4 Schmidt 1930, 210.  
5 Sb GEJA 1912, 56.  
6 Jung 1910, 29. Kuigi töö on ilmunud 1910, seega pärast 1905. ja 1907. a. kaevamisi, oli käsikiri 
varem valmis (Jung suri 1900). Käsikirja kohta vt. ka Sb. GEJA 1912, 15; Tallgren 1922, 16. 
7 Sb GEJA 1912, 56. Tallgren (Sb GEG 1921, 62) kaevajana, mis on eksitus. Mõlemal juhul on 
kaevamisi teostanud J. Brasche, vrd. ka Sb GEJA 1912, 6–7. 
8 Sb GEJA 1912, 56 jj. 
9 Vt. Moora aruanne Nurmsist 1922, 1. (Käsikiri AI-s.) 
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siiski nähtavasti nii huvitav, kuna lepiti ainult u. 1,5 m laiuse kraaviga. 1905. ja 1907. a. 
saadud leiud säilivad Paide muuseumis.10 Eriti märgitav on seekordsest kaevamistehnikast 
just kiviridade juures kaevamine,11 põhjustatud ilmselt vastavast kiviridade teooriast. Muidu 
on nendest kaevamistest saadavad andmed väheolulised, mis puutuvad kalme seesmisse 
ehitusse ja teistesse üksikasjadesse. Üksikute esemete leiuteated ja -suhted puuduvad peaaegu 
täielikult. 

Järgmine kaevamine toimus A. M. Tallgreni poolt 1921. a. suvel. Selle kaevamise 
plaan ja leiud ühes aruandega leidsid Tallgreni poolt korduvalt avaldamist.12 Tähtsamaks 
tulemuseks näis kalme ehituses kiviridade mitteleidmine ja nende olemasolu eitamine üldse. 
H. Moora jätkas kaevamisi 20.–25. juulini 1922. a., leides suhteliselt väga selge kivimüüri C. 
Sellest teatades Tallgrenile Helsingisse otsustati sügisel kiviridade selgitamiseks veelkord 
kaevata, milleks ka Tallgren kohale sõitis. Kaevamised toimusid 14.–20. septembrini 1922. a. 
lääneosas Moora, idaosas Tallgreni juhatusel, kusjuures kiiremaks edasijõudmiseks 4–4,5 m 
laiune ääreosa jäeti puutumata. Kaevamata jäänud vaheosal toimusid kaevamised H. Moora 
poolt 17.–23. juulini 1923. a., nii et kalme kogu oma pikkuses oli leidnud selgitamist. Need 
eri ajajärkudel toimunud kaevamised on plaanil 2 märgitud eraldusjoonega. 1921.–1923. a. 
teostunud kaevamised moodustavad Nurmsi kalme kaevamisloos teise ja kõige olulisema 
järgu. Nende jooksul avatud kalme plaan on avaldatud Tallgren 1925, joon. 63, millele on 
kantud punktiirjoonega ka Brasche kaevamised 1905. ja 1907. a., niipalju kui nad hiljem olid 
eraldatavad. 

Kolmas ja lõplik kaevamisjärk langeb 1934. ja 1935. aastasse, mil eelmistest ülejäänud 
ääreosad autori poolt läbi kaevati 12.–21. juunini 1934. a. leidude AI 3323: 1–133 ulatuses ja 
11.–17. juunini 1935. a. leidude AI 3323: 134–233 ulatuses. 1921.–1935. a. teostunud 
kaevamiste aruanded, plaanid ja leiud asuvad AI-s. 

Üldiselt tuleks märkida, et Nurmsi ühe varasema ja suhteliselt rikkaliku leiuinventariga 
kalmena on mitmel korral vanemates osades, päämiselt Tallgreni poolt avaldamist ja 
tutvustamist leidnud. Samuti on mitmed leiuesemed korduvalt kirjeldamist ja avaldamist ning 
analüüsimist leidnud, mis käesolevas mitmel juhul heade tugipunktidena on olnud 
kasutatavad. 

                                                           
10 Sb GEJA 1912, 57 jj. Vt. Paide muuseumi kogude kirjeldus AI-s (valmist. M. Schmiedehelm 1921. 
a.). 
11 Vt. Sb GEJA 1912, 42, 51, 53, vrd. ka 58. 
12 Vt. Sb GEG 1921, 61–62; Tallgren 1922, 84–86 (seal on eksitav viga: Nurmsi leiud pole mitte GEG 
2430: 10–15, 22–29, vaid GEG 2432); Sb GEG 1923, 88. 
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2. NURMSI KALME EHITUS 
 
 
Järgnevas asume vaatlema Nurmsi kivikalme seesmist ehitust. Kalme kerkib ühtlase 

tasase väljana põllust u. 50–60 cm kõrgemale ja on ehitatud peaaegu kogu ulatuses 
algupärasele maapinnale, ilma süvendamata. Seejuures on koht olnud ühtlaselt tasane, ilma 
kivideta või koguni kividest puhastatud, sest niipalju, kui võis tähele panna, ei ulatunud 
tavaliselt ükski loomulik kivi kalmesse ja vastupidi, ükski kalmekivi otseselt algupärasesse 
maasse. Kalmekivide all oli ikka õhukest musta kihti. Maakivide ulatumine kalmekihti esineb 
ka teiste tarandkalmistute juures väga harva. Algupärane maapind on kalme all lääneosas 
rohkem liivakas, idaosas savikas. Kogu kalme on ehitatud kohale toimetatud ja veeretatud 
materjalist, kusjuures pole selge, kas maapinda on enne kivide maha asetamist puhastatud 
rohukamarast, või on ehitamine toimunud loomulikule maapinnale. Viimane paistab olevat 
vähem tõenäolik. Uuematest kaevamistest on näit. E. Laid linnuste ja H. Moora Jaagupi 
kalmel võinud tähele panna kivide all söe- ja tuhakihti, millest ka terve rida kive alaküljelt 
mustunud. Kuna selline nähe üsna korrapäraselt esines, samuti kuna kivid külgedelt polnud 
kunagi mustunud ja nende all kunagi luid ega panuseid ei esinenud, on Moora järeldanud, et 
enne kivide mahapanemist loomulik maapind “puhastati” põletamisega. Näib olevat loomulik, 
et kalmepaiga valimine ja selle ettevalmistus vastavale ehitusele pidi olema seotud mõningate 
usuliste talitustega, et maapinda vabastada pahadest jõududest või muud sarnast, mille juures 
tuli võib loomulikult esmajärguliseks vahendiks olla. Eriliste ohveraukude juures, mis võivad 
olla pärit kalme rajamise ajast, peatume allpool. 

Kõige selle juures peab meeles pidama, et nii varasemad kivikirst- kui ka nendest 
arenenud tarandikkalmeid ei asutud tõenäoliselt ehitama mitte alles teatud konkreetse 
surmajuhtumi puhul, vaid juba ette valmis kui perekonna või sugukonna matusepaika. Selle 
poolt räägib esiteks nende ehituste suurus ja aeganõudvus, teiseks, et sarnaseid oli võimalik 
ehitada ainult lumetul ja külmamatul aastaajal ning kolmandaks, et need kalmed on 
kollektiivsed matusepaigad.  

Nagu tähendatud, ehitati kalme kohale toimetatud kividest. Nurmsis esineb paekivi 
hoopis harva. Kogu ehitis koosneb raud- ehk graniitkividest ja nendevahelisest täitemullast. 
Kivid on väga erineva suurusega. Tavalised mõõdud kõiguvad aga 30–70 cm piirides. 
Muidugi on rohkesti nii vähemaid kui ka suuremaid kive, esineb isegi meetri ja pooleteiseni 
ulatuvaid, viimatimainituid aga õige harva. Kivid asuvad vastavalt oma suurusele kas üksteise 
peal, väikeste puhul kuni kolme või nelja kihini, suurte puhul üksikuna, ulatudes ajuti kalme 
rohukamara kattest välja (plaan 1, joon. 3, 4). Kivid asuvad kaunis tihedasti, ulatudes 
servadega teineteisele, nii et terve kalme ei oma peaaegu ühtegi kohta, mis poleks kiviga 
kaetud. Suuremad kivid on sageli küll eemal, kuid nende vahed on ikka täidetud vähemate 
kividega ja musta mullaga. Seejuures vähemad kivid ei moodusta peaaegu kunagi ilmselt 
kiilutud kohti, vaid asuvad näivalt kaunis vabalt ja korratult. Samuti asub otse kamara all 
suurematel kividel ja nende vahekohtades tihti väikesi kive, kuid ometi ei moodusta need 
ühtlast pidevat katet kogu kalmele, vaid näivad pigemini juhuslikkudena. Kogu kivistik on 
siiski võrdlemisi ühtlaselt sobitatud ja loomulikult ka pika aja jooksul vajunud tihedasti 
liidetuks, nii et hilised sissekaevamised on tavaliselt kergesti eraldatavad. 

Lähemalt ehituse ja 1. plaani vaatlemisele asudes võime näha, et kalmet läbistavad 
lõuna–põhja suunas mõningad suurtest kividest moodustuvad read, milliseid kohati võime 
märgata ka piki kalme põhja- ja lõunaäärt. Need on kalme müürid ja moodustavad ehituse 
kondikava, nn. tarandiku (plaan 2, 3). Üksikute tarandite väljaselgitamine on tähtis kogu 
kalme ehitusloo jälile jõudmiseks. Nagu uuemad täpsed kaevamised on näidanud, on tarandi 
ehituse selgitamisel oluline jälgida tarandit moodustava kivirea või müüri sirgeid külgi, kuhu 
poole need on suunatud, samuti nurkade ehitust ja otsamüüre. Nimelt on tarand matuste alaks 
ja moodustab väljapoole suletud terviku, seega ehitatud väljapoole suunatud sirgete külgedega 
nagu kiviring tarandi eellaste kivikirstkalmete juures.1 Seega algupärane tarand on nelja sirge 

                                                           
1 Vassar 1938b, 335. 
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välisküljega, mida järgnevas nimetame suletud tarandiks. Uue tarandi juurdeehitamisel jäi 
endise tarandi üks pikikülg ka uue tarandi üheks müüriks, mistõttu juurdeehitatud taranditel 
on ainult otsamüüridel ja ühel pikimüüril väliskülg sirge. Tarandinurkade detailne uurimine 
võimaldab samasugust juurdeehituste eraldamist vanematest osadest. Tuleb märkida, et need 
üksikasjad on palju selgemini jälgitavad seal, kus ehitusmaterjaliks on tarvitatud paeplaate, 
kuna raudkivide puhul on see tunduvalt raskem. 

Raudkivide puhul on aga üks lisatunnus, mis aitab tarandit kindlaks määrata, vähem 
küll vanadel kaevamisplaanidel, rohkem tegeliku kaevamise juures. Nimelt on raudkividest 
müürikividele omane nende suurus, mis neid eraldab äärevarest ja sisetäidisest, ning asumine 
otse vastu aluspinda, või siis ainult mõne vähema kiviga serva alt toetatuna. Oma suuruse 
tõttu on reakivid tavaliselt ühes kihis, ulatuvad aluspinnast kuni pealispinnani välja, mõnes 
kalmes isegi sel määral, et juba enne kaevamist on tarandimüürid märgatavad läbi kamara. 
Kohati võib tulla ette ka kahe suurema kivi asumist pealistikku, kusjuures pealmine kivi asub 
enamasti alumiste vahekohal. Kirjeldatud ehituslik iseärasus on hästi mõistetav, kuna kalme 
rajamisel peale maapinna puhastamist oli esimeseks tööks reakivide mahaasetamine vastavalt 
kindlale väljamõõdetud joonele ja alles selle järel asuti siseosa täitmisele. Seejuures reakivid 
toetuvad harva teineteisele või on vahetult vastamisi surutud, nad on enamasti lahus, väikeste 
vahemaadega. 

Neid tunnuseid silmas pidades vaatame järgnevalt Nurmsi kaevamisplaani. See ei ole 
küll kaugeltki ühtlane, kuna eriosad on kaevatud ja plaanistatud eri aegadel ja mitme isiku 
poolt, kusjuures teadlikud tähelepanekud mainitud tunnustes tihti puuduvad. 

Alustades kalme lääneosaga ei märka siin plaanistatud kivides mingit erilist korda. 
Tallgren pole ka selles osas mingit müüri märganud, “väljaarvates  W äär, mis paistis kaunis 
sirge olevat”.2 Ometi ei või me selle kohta plaani järgi midagi otsustada. Küll oleks aga 
mõeldav siin müüri asumine, kas siis otse ääres või pisut seespool, mida oletamisi tähistame 
Aa-ga. Ka leidude ja luude levik eeldab siin müüri. Ei põhja ega lõuna pool pole otsamüüre 
märgata. Lääneservast 5 m eemal märkame mõningaid raudkive reas, samuti 7 m eemal, kus 6 
kivi näib üsna korrapäraselt reastuvat. Märgime seda Ab-ga. 

Esimese kindla ja terve rea leiame alles 10 m lääneservast, 1921. a. kaevamiste 
lõppjoonel. Siin ulatub suurte kivide rida, mida nimetame A-ks, läbi kogu kalme. Ometi ei saa 
selle rea puhul öelda, kumb külg tal suhteliselt sirgem oleks ja seega, kumb algupäraselt 
väljapoole oli pööratud. Ka nurgad ei anna mingit selgitust. Lõunas jääb rida täiesti lahtiseks. 
Põhjaotsas leid 3323: 207 juures näib nurga ehitus nagu rääkivat läänepoolse tarandi kasuks. 
Ometi on täiesti mõeldav ka idapoolne tarand, mille põhjapoolne otsamüür on säilinud. Rea A 
olemasolu tõendab ka 1905. ja 1907. a. kaevamiste alustamine sellest joonest. Tarandina 
võimalik Ab–A3 on lõunaosas tüüpilise sisetäidisega väikestest põllukividest.  

A-st ida poole 3–3,5 m näeme järgmist suurematest kividest rida, mida märgime B-ga. 
Selle põhjapoolne osa on 1905. ja 1907. a. kaevamistel segatud. Kivid on selles reas suured, 
asuvad ühe-, harvem kahekordselt ja ulatuvad aluspinnast kuni kalme pinnani nagu A 
juureski. Tarandil AB puudub lõunapoolne otsamüür, põhjapoolne on selgesti nähtav. Tarandi 
pikkus on u. 11 m. 

Järgmine selge suurte kivide rida pikkusega 9,5 m asub müürist A 6 m ida pool. Moora 
1922. a. aruande järgi oli see kaevamisel ilmselt märgatav, kuna seisis koos tavalistest märksa 
suurematest kividest. “Ja kuigi varem oli ette tulnud suuri kive, siis segamini väiksematega 
või väikeste pääl, siin olid aga suured kivid suurte pääl sirges reas. See rida paistis keskosas 
ka pinnast välja, mida ei või öelda järgmise suurte kivide (olgugi mitte nii selge) rea kohta 
kaevanduse ida servas”.4 Nimetame seda müüri C-ks. Sirge külg on sellegi juures 
ebamäärane, näib siiski asuvat lääne pool. Müür C lõpeb lõunas suure kiviga, millest jätkub 
lääne poole B-ga ühendav otsamüür, ida poolt on aga otsamüüri kivid nähtavasti algupärases 

                                                           
2 Vt. Tallgreni kaevamisaruanne 1921. a. AI-s. 
3 Siin ja edaspidi tähistab Vassa tarandeid vastavate müüride järgi, mille vahele need jäävad. 
Tänapäeval on levinud vastupidine viis – tähistatakse tarandeid ning müüre nimetatakse selle järgi, 
milliste tarandite vahel need asuvad. (Toim.) 
4 Vt. Moora kaevamisaruanne 1922, 3. (Käsikiri AI-s.) 
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kujus ära veetud. Nimelt märgib Tallgren oma 1921. a. aruandes, et koha omanik varem olla 
lõunaäärest kive ära vedanud, nagu seda nägime juba Brasche aruandes 1905. ja 1907. 
aastast.5 Põhja pool liitub müür C-ga suurtest kividest otsamüür kummalegi poole, kuid siduv 
nurgaehitus puudub. Tarand BC oleks siis enam-vähem tervete otsa- ja külgmüüridega, 
tüüpilise vähematest raudkividest sisetäidisega. 

Kalme üldise piirjoone jälgimisel märkame siin välja kaardumist põhja poole, mis aga 
müür C kohal eriti tagasi langeb, nii et kalme üldlaius siinkohal on erakordselt ainult 11,8 m  
tavalise 14–16 m asemel. Väljakaarduvas osas tõuseb kalme laius erandlikult 17,2 m-ni. Juba 
väliselt kujult paistab see mingi juurdeehitisena, eriti kuna äärevare jaoks on ehitis liiga tugev. 
Tarandikkalmistute juures esineb tihti otsa- või lisaehitisi, nagu näiteks Unipihas,6 Jäbara C 
kalmes, Verevi Sandimardi kalmes jm. Nähtavasti on Nurmsigi juures tegemist 
kõrvalehitustega tarandite BC ja BA otsa, mille iseloom pole ometi enam selgitatav, kuna ta 
on arvatavasti tugevasti lõhkumise all kannatanud kiiluna põldu tungimise tõttu. Siin leidus 
silmiksõlg ja pronksspiraal. Märgitav on aga luude – nii põlenud kui põletamata – täielik 
puudumine väljaspool BC ja BA tarandite otsamüüre. Ainult üksikuid loomaluid ulatub veidi 
üle selle piiri.7 

Nüüd tuleme tagasi müür C juurde ja jälgime plaani sellest ida poole, kusjuures 
juhtniidiks on müür C põhjaotsast lähtuv suurtest kividest otsamüür. U. 2,5 m kaugusel 
märkame jälle suuremal arvul kive, mis läänepoolsest ehitisest erinevad oma suurusega ja 
reasasumisega. Ometi pole see enam nii selge kui müür C. Ebaselge on selle D-ks nimetatava 
müüri sirge külg, mis mõnel juhul näib vaatavat idasse, teisel jäälegi läände. Müür D hääbub 
lõunaosas täiesti väikeste kivide hulka, põhjaosas liitub B-st tuleva otsamüüriga. Ida poole 
seisab see nurk isoleerituna. Müür C ja D moodustaks ühes põhjapoolse selge otsamüüriga 
tarandi CD, mille lõunapoolne otsamüür on ilmselt lõhutud. Tarandi suurus oleks 3,5 x u. 9,5 
m, väikestest raudkividest sisetäidis on väga korrapärane, mistõttu suured müürikivid eriti 
selgesti esile tõusevad. 

Müürist D ida poole leiame hoopis korratu väikestest kividest suhteliselt madala 
ehitise, kus otsamüüre pole märgata. Mõned suuremad kivid esinevad leidude 124 ja 126 
joonest lääne pool. Selle lõunaotsas leidub suur kivi, samuti põhja pool. Nendest kividest 1–
1,5 m võrra edasi ida poole leiame juba rohkemal arvul suuri kive, mis ometi sirget pidevat 
rida ei moodusta, kuid erinevusega muust osast siiski silma paistab.8 Nimetame selle müür 
Ea-ks ja eelmise E-ks, kusjuures nende vahe ei moodusta võib-olla ometi mitte tarandit. 
Püüdes leida otsanurki, näeme küll suuri kive nii põhja kui lõuna pool, kuid ometi mitte 
lahendava selgusega. Sirgem otsamüür on lõuna pool, kus E müüriks olemise kasuks näib 
rääkivat suur kivi selle lõunaotsal, mis võib aga petvalt mõjuda seepärast, et lääne poolt seda 
kivi otsamüürid on ilmselt ära lõhutud. Jätame esialgu lahtiseks, kas müür on olnud E või Ea 
kohal. Nende suhe müür F-ga on täiesti lahtine otsamüüride puudumise tõttu.  

E-st alates on meil ida poole piki kalme põhja- ja lõunaserva tegemist suurte kividega, 
mis kalme siseosade ehitusega võrreldes kergesti välja paistavad ja ilmselt sisetäidise 
otsamüüridena lõpetavad. Neid juhtniitidena käes hoides leiame järgmise kalmet risti 
läbistava suurte kivide rea E-st u. 9 m ida pool. See on küll ümbrusest selgemini eraldatav kui 
E või Ea, kuid eriti lõunaosas siiski väikeste kivide tõttu segane. Nimetame selle müür G-ks. 
Sirge külg näib olevat pigemini pööratud itta kui läände, mille kasuks näivad rääkivat ka 
nurgad. Rea pikkus on 13 m. 

Teatavail kaalutlusil ei moodusta /müür G/ E või Ea-ga mitte ühte tarandit, vaid nende 
vahepeal peaks asuma veel üks ristmüür, F. Plaanilt leidub sellele otseseid tõenduspunkte 
väga vähe. Nii 1922. kui ka 1923. a. kaevamiste piiril leidub kummalgi pool suuremaid kive, 
mis ometi mingit korrapära ei näita. Müüri otsimiseks siin annab põhjust Brasche kaevamine 
1907. a., mil meetod seisis  ennekõike proovida kiviridade juurest ja nagu see on sõnastatud 
ka aruandes: “Hiernach schritt man zur Aufdeckung einer Reihe am Westende und einer in 

                                                           
5 Sb GEJA 1912, 11. 
6 Vt. Tallgren 1922, tahv. II; lisaehitiste kohta vt. lähemalt Moora 1938a, 6.  
7 Vt. Moora kaevamisaruanne 1922, plaan 2. (Käsikiri AI-s.) 
8 Vt. ka Moora kaevamisaruanne 1922, 9, 11. (Käsikiri AI-s.) 
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der Mitte der Setzung.”9 Seega pidi siin mingi väljapaistev kivirida olema, millest pärast 
kaevamist osa lahtiseid kive võidi ära vedada. 1907. a. kaevatud kraavi põhjaotsal näibki 
kalme otsamüürist lähtuvat paar suuremat kivi, mis võisid müür F algatada. Samuti läks sellel 
joonel 1923. a. kaevamisel kultuurkiht kuni 80 ja 115 cm sügavaks, milles esines süsi jne. 
Nende süvendite juurde kalme aluspõhjas tulen ma allpool tagasi, siinkohal olgu ainult 
märgitud, et need näivad enamikus hoiduvat just tarandimüüride kõrvale või alla, harvem 
tarandi keskele. Lõuna pool näeme samal joonel paari suurt kivi, neist ühe sirge külg ida 
poole. 

Müürist G ida poole vaadates näeme järgmist suurte kivide rida kalmet läbistavat 3,5–4 
m kaugusel. See on jällegi eriti selgesti ehitatud, tublisti suurematest kividest kui siseosad ja 
suhteliselt korrapärases reas. Sirge külg näib vaatavat itta. Nurga ehitus lõunas räägib samuti 
selle kasuks, kuna põhja pool müür lõpeb suhteliselt väikeste kivide hulka, samuti pole 
otsamüür siin jälgitav. Nimetame selle kivirea H-ks. Tarand CH on peale BC ja CD jällegi 
üks selgemini ja kindlamini piiriteldavaid, suurus 4,5 x 13 m. Lõunas lõpeb /tarand/ selge ja 
tugeva, kuigi korrapäratu otsamüüriga, mille nurk oli algupäraselt ümardatud. 

Müür H-st 4–4,5 m ida pool märkame järgmist suurtest kividest rida, mida müürina 
nimetas juba Tallgren oma 1922. a. aruandes ja mida tõendas ka autori kaevamine 1934. a. 
selle lõunaosas. See moodustaks Nurmsi kalmes müüri J10 ja koos H-ga tarandi HJ, mille laius 
on 5 x 5,5 m, pikkus 13 m. Tarandi HJ otsamüürid on jälgitavad nii lõuna- kui ka põhjaosas, 
kuigi nad on korrapäratud ja mõnes osas katkendilised. Võrreldes aga kalme siseosadega on 
nende tarandit sulgev iseloom ometi täiesti ilmne. Müüri J sirge külg näib samuti vaatavat 
itta, arvestades ka nurkade ehitusega, eriti tarand HJ kagunurgas. 

Müürist J u. 5 m ida pool leiame järgmise suurte kivide rea, mille nimetame K-ks. 
Tarand JK omab samuti otsamüüre, olgugi korratuid ja mõnes osas katkendilisi. Müüri üldine 
ehitus näib tunnistavat, et see lõpetab tarandi ida poole. Nurkade ehitus siin palju ei anna, 
kuna nii põhja- kui lõunaotsal seisavad suured kivid üksikult, ilma tõendavate liitekohtadeta. 
Tarandi suurus on 6 x 13 m. 

Müür K-st ida pool ei alga veel otse väikestest kividest mõne suuremaga üleminekul 
äärevare, vaid vähemalt 3 m ulatuses meenutab siseehitust. Selle idapoolsel äärel näib kohati 
koguni suuremaid kive reas seisvat. See rida L jääb teataval määral ju küsitavaks, samuti see, 
kuivõrd KL tarandina on arvestatav. Suurus oleks 3 x 12 m. Põhja pool näib tal otsamüürgi 
olevat, lõunaosas on see segane. Väljaspool seda ala algab juba väikestest kividest madal 
lade, mis u. 5–5,5 m eemal ida pool ühineb põlluga, kuigi veel eraldatavana.  

Seega koosneks Nurmsi kalme kuni 12 tarandist, kõik pikergused põhja–lõuna suunas, 
nagu see tarandikkalmistutele tüüpiline. Üksikute tarandite liitumine pikikülgedega annab 
kogu kalmistule siis tüüpilise lääne–ida suunas pikerguse kuju. Et terve see pikk ehitus pole 
üheaegselt tekkinud, vaid järguti, näitab juba tarandite ebavõrdne suurus. Läänepoolses 
keskosas on kaks lühemat ja kitsamat tarandit, lääneotsas ja idapoolmikus on aga tarandid 
pikemad ja laiemad. Enamikul on pikimüürid võrdlemisi selgejoonelised ja eralduvad 
väiksematest kividest koosnevast sisetäidisest ilmekalt, mitmed aga jäävad küsitavaks. Ka 
otsamüürid jäävad tihti ebaselgeks või on korratu ehitusega, kusjuures idapoolmikus on 
huvitav märkida rida ümaraid nurki resp. suurte kividega täidetud nurki. Ka muidu ei osuta 
Nurmsi kalme tarandid müürides kuigi selget või kindlajoonelist ehitust. Enamasti on see ikka 
korratu, vaevalt selgitatava kindla selge välisküljega, osades täidetud väikeste kividega ja 
lünklik, otsanurkades tihti ebaselge ja väheste liitekohtadega, kivide kuuluvuselt sinna või siia 
tarandisse küsitavaks jääv. Nurmsi kalme taranditel puudub selline selgus ja sirgejoonelisus 
nagu näiteks raudkividest müüridega Jaagupi tarandikkalmistul, rääkimata Põhja-Eesti 
paemüüridega piiratud ja raudkividega täidetud taranditest, mis ilma pikemata müüride 
asukohad kindlaks määravad.11 Ometi on eelpoolse järele küllaldaselt selge, et Nurmsi kalmet 
tuleb lugeda tarandikkalmistute hulka kõigi sellele enam või vähem tüüpiliste tunnustega ja 

                                                           
9 Sb GEJA 1912, 56; vrd. samas 1905. a.: “Nahe am Westende hatte Hr. Pastor J. Brasche bereits im 
Sommer 1905 eine Querreihe angegraben…” 
10 Tekstis on selleks täheks I, plaanidel aga J. (Toim.) 
11 Vt. Eesti ajalugu I 1935, joon. 55, 59, 61; ESA III, 94, 96; Beitr. Estl. XX, 4 jj. 
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omadustega. Seega on teiste juures tehtavad tähelepanekud rakendatavad siin kui ka 
vastupidi. 

Nagu nägime, jäid meil mitmed müürid lahtiseks. Samuti oleks ühenduses taranditega 
vajalik selgitada küsimus nende päritolust, tekkimisest ja kasvamisest pikkadeks 
tarandikkalmistuteks. Nende küsimuste otsustamisel on tihti tarvis kasutada leidude abi, mis 
toetavad puht ehituslike tähelepanekute najal tekkivaid väiteid või julgustavad teatud lahtiste 
küsimuste otsustamisel väita ühte või teist. Kuigi käsitluse siduvuse ja ühtluse mõttes need 
küsimused kuuluksid siia, oleks leidudest saadavate andmete rakendamine enne nende 
üksikasjalist analüüsi vähem mõistetav ja viiks kordumistele, mispärast teeme seda alles 
pärast. Enne leidude juurde asumist vaatleme aga veel mõningaid ehituslikke üksikasju ja 
matmisviisi. 

Nagu eriti uuemad kaevamised on tõendanud, ei seisa tarandid kunagi müüridega otse 
väljas, vaid omavad äärevaresid. Äärevared on ehitatud müüride väliskülgedele madalduvas 
lademes niimoodi, et vastu müüre on asetatud suuremaid kive või vähemaid kolmes–neljas 
kihis, mis väljapoole järjest õheneb ja kus kivid järjest vähemaks muutuvad. Äärevared pole 
igas osas täpselt sarnased, nagu see loomulik, kuid üldjoontes seisab nende põhimõte ikka 
selles, et kalmeäärt aeglase üleminekuga ümbruskonnale lõpetada. Peab märkima, et täpselt 
samasugused äärevared on ka kivikalmete maa alla ulatuvatel osadel, nagu seda võis tähele 
panna Jaagupi ja Kobratu kalmes. 

Seik, et meie kivikalmed asuvad enamasti kõrgetel kohtadel, seega praeguste põldude 
keskel, on põhjustanud nende äärevarede lõhkumise ja põlluks tegemise – nagu seda 
Nurmsigi puhul teame –, kuna järele jäid suurtest kividest raskesti lõhutavad siseosad, seega 
tarandid. Äärevared on olnud nii otsadel kui ka pikikülgedel. Nurmsi puhul näeme õige selget 
äärevaret idaotsal kõigi oma tüüpiliste tunnustega. Põhja- ja lõunaserval, eriti viimasel, algab 
kalme otse suurte kividega ning mõnes osas näitab koguni, et tarandite otsamüüridki on ära 
veetud. Siin on vähematest kividest äärevare kõrvaldatud ja alus põlluks tehtud, nagu veel 
Jalapuu vanaperemees seda oma onust mäletab. Põhjaservas on üleminek aeglasem, kuid siin 
on ääreehitisse lõhkuvalt mõjunud hilised ajaloolised matused. Äärevare laius kõigub 2–5 m 
piires. 

Tarandite siseehitust puudutasime osalt juba seoses /kalme/ üldise ehitusega eespool. 
Tarandite sisetäidis koosneb ühe- või kahe-, isegi kolmekordselt ehitatud kivivarest 
mullaseosega. Ehitus on üle kogu kalme enam-vähem ühtlane. Üldist pilku plaanile heites 
märkame eriti mõnede tarandite sisetäidist väga ühtlasena, näiteks CD ja GH-s, mis peaaegu 
eranditult suhteliselt väiksematest kividest kui neid piiravad müürid. Teiste tarandite 
siseehitus on segasem, näidates vähemate seas ka suuri kive. 

Kultuurkiht näitab kogu kalme ulatuses mõningaid kõikumisi. Müüride A ja C vahel oli 
kultuurkiht 40–50 cm paks ja kivilade ühekordne. Nagu märgitud, tuleb kogu seda vahemist 
ala enam-vähem puudutatuks lugeda, B ja C vahel peamiselt pealmises kihis. C ja D vahel 
ulatus kultuurkiht 60–65 cm ja isegi 70 cm paksuseni. Kuna mujal koosneb kultuurkiht ikka 
ühtlaselt mustast huumusmullast, võidi A ja B vahel leiu nr. 2 juures asuvast põlenud luude 
pesast põhja poole kuni kalme keskosani ja osalt põhja-kirde poole tähele panna kultuurkihi 
sees laikudena kruusa, mida muidu ainult põhjas, kultuurkihi all esines. Selle kruusakihi 
sügavus vaheldus, olles kohati 15, suuremalt osalt aga 30 cm ümber. Selleski kihis leidus 
luid.12 Müüride D ja E vahel olid kivid /taranditega/ CD ja EF võrreldes väiksemad ja 
kultuurkiht oli eriti keskosas tunduvalt õhem: äärtel läbisegi u. 55 cm, keskel 45 cm. C ja Ba 
vahelise ala lõunaäär vastu põldu ei omanud sedagi kultuurkihti, siin läks see järsku 
õhemaks.13 See märkus on kooskõlas eelpool avaldatud arvamusega, et siinsed ääremüürid 
olid ära veetud. Ea ja F vahel oli kultuurkiht jällegi ühtlaselt kuni 60 cm paks niihästi äärtel 
kui ka keskel. Nagu plaanil näeme, ei puudu siin ka otsamüüri kivid. Moora arvates oli D ja E 
vahel kultuurkiht õhem seepärast, et oli tarvitatud väiksemaid kive.14 F ja G vahel oli 
kultuurkiht lõunaosas kuni 30 cm, keskelt põhja poole aga 60 cm paks, samuti 60 cm G ja H 

                                                           
12 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1922, 2. (Käsikiri AI-s.) 
13 Samas, lk. 10. 
14 Samas. 
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vahel.15 Tallgreni kaevatud osas H ja J vahel oli kultuurkiht 50–60 cm, tarandis JK aga veelgi 
sügavam – seal oli kive kõige rohkem ja kultuurkiht ulatus 70–90 cm. Seejuures 70 cm tuli 
tavalisena võtta, nagu seda autori kaevamine samade tarandite lõunapoolses osas näitas, kus 
leidude 5–9 ja 83–87 vahel tavaline kultuurkihi paksus oli 75–80 cm. Lõuna poole madaldus 
see /kiht/ järk-järgult. Müüride K ja L vahel on kultuurkiht kuni 65 cm, põhja pool isegi veel 
paksem. L-st peale hakkab kultuurkihi paksus langema, olles juba siinkohal ligi 50 cm, kuni 
ääreni, kus paksus ainult 15–20 cm. 

Seega näeme kõige tugevama kultuurkihiga olevat tarandid HJ ja JK, mis ka müürides 
ja kohati sisetäidises näitavad tugevust ja massiivsust, seega erinedes läänepoolsest kalmest. 
Suhteliselt paks, kuni 70 cm ulatuv kultuurkiht on ka tarandis CD. Müüride E ja H vahe on 
võrdlemisi ühtlase 60 cm paksuse kultuurkihiga. Kahjuks puuduvad täpsed andmed kalme 
lääneotsa kohta, võiks aga arvata, et siingi oli tegemist u. 60 cm paksuse kultuurkihiga. 
Kalme õhemad osad, arvestamata varem kaevatuid, on müüride D ja E vahel ning L-st ida 
pool. Viimane kuuluks aga juba äärevarede hulka, kus kultuurkiht ikka õhem, nagu seda isegi 
tarandite lõuna- ja põhjaosades võib märgata, kus see kõigub ikka 40 ja 60 cm vahel. 
Väljaspool tarandeid oleval kalme põhja- ja lõunaserval, kus see oli veel säilinud, alanes 
kultuurkiht muidugi tunduvalt, moodustades nõlvaku. 

Selles läbilõikeliselt keskmises kultuurkihi pildis esineb aga üksikuid osi, mis hoopis 
sügavamad kui nimetatud arvud. Need on ilmselt süvendid kalme aluspinda, olles enamikel 
juhtudel kivideta. Need kohad vt. plaan 3. Esmakordselt mainib neid /süvendeid/ Moora oma 
1922. a. aruandes leidude nr. 18/24 ja 65 ümbruses, kus sügavamal leidunud suuremal hulgal 
sütt. Kahjuks pole nende kohtade sügavust eraldi märgitud. Täpsemad andmed on juba sama 
aasta sügisel toimunud kaevamise aruandes. Ka nüüd esines neid kahes kohas leidude nr. 124 
ja 118 vahel ning sellest ida pool võrdlemisi suurel alal (2,5 x 1,8 m). Seal ulatus kultuurkiht 
puutumata maa sisse u. 20–25 cm võrra ja seega kalmekiht oli siin üldse u. 80 cm paksune. 
Selles 20–25 cm maasse kaevatud osas ei olnud enam kive. Mullas oli võrdlemisi palju sütt, 
sealhulgas suuremaidki tükke, ning idapoolsemas, suuremas süvendis kaks roostetanud nuga 
ja savinõukild.16 Järgmised kultuurkihi süvendid esinesid 1923. a. kaevamisel müüri F 
põhjaotsa all. Nendest põhjapoolsema sügavus ulatus 80 cm-ni, seal oli üks kivi sügavamal 
kui teised ning esines natuke sütt. Selle kõrval lõuna pool asus teine 40 cm läbimõõduga 
ümar, kalme pinnast arvates 115 cm sügav auk. Selles augus paiknes serviti ovaalne, 20 x 30 
cm suurune teravate servadega kuni 5 cm paksune raudkiviplaat. Kivi ümber oli muld 
segatud, selles esines üksikuid söetükke.17 Tarandis JK leidus sarnaseid kohti kaks, neist 
läänepoolsemas olid kivid põlenud, esines sütt ja tuhka, nii et seda põletamiskohaks võidi 
pidada.18 Kuna siin sügavust eriti pole märgitud, siis võib arvata, et ta ei erinenud muust 
kultuurkihi paksusest, seega u. 70 cm. Idapoolsem oli aga 60 x 50 cm suur auk, mis ulatus 85 
cm sügavuseni ja kus ilmusid üksikud söetükid. Põhja pool moodustasid söetükid 2–3 cm 
paksuse musta vöö, mis kadus siis liiva. Autori kaevamisel esines sügavamat kultuurkihti 
tarandi HJ lõunaosas. Nii leiust nr. 22 u. 50 cm lääne pool 95 cm sügavuseni, nr. 29 u. 40 cm 
ida pool kuni 85 cm ja suur kivi müüris J leiu nr. 35 juures ulatus kalme pinnast 98 cm 
sügavusse, mille all asus veel 4–5 cm paksune kultuurkiht savipõhjal. Nendes sügavamates 
kohtades ei võinud ometi märgata sütt ega põlemise jälgi. 

Nende sügavamate kohtade kirjeldusest näeme, et nad pole täiesti ühelaadsed. Enamiku 
juures mainitakse siiski süsi, mis muidu Nurmsi kalmes väga harva esineb. Ühel juhul asus 
sarnases augus eriline kivi, ühel juhul noakatkend ja savitükke. Enamus neist on umb. 
poolemeetrise läbimõõduga, süg. muust kalmealusest /pinnast/ arvates 15–45 cm, kusjuures 
nad moodustavad trehterja süvendi.  

Samasuguseid kalme aluspinda süvendatud auke tunneme senini esijoones Jaagupi 
kalmest, kus neid mitu tükki. Need on trehtrikujulised süvendid, milles eriti intensiivselt söe 
ja tuha jäänuseid. 1935. a. suvel kaevatud alas võis sellise augu juures isegi kolm kihti 

                                                           
15 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1923, 2. (Käsikiri AI-s.) 
16 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1922, 10. (Käsikiri AI-s.) 
17 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1923, 2, 5. (Käsikiri AI-s.) 
18 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1922, 2. (Käsikiri AI-s.) 
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eraldada, millistest ülemine kõige laiem, alumised järjest vähema läbimõõduga. Alumised 
kaks kihti olid 10–15 cm paksud tuleaseme jäljed, kus tuha- ja söeseguses mullas esines suuri 
söetükke. Kihtide vahel oli liiv mõne musta täpikesega. Näib, et alul tehti esimene tuli kuni 
üle 1 m sügavale, mis hiljem kas varises liivaga kinni või tahtlikult puistati, samuti ülemine 
teine kiht. 1938. a. kaevamisel leiti Jaagupi kalme lääneotsas lõunapoolse otsamüüri all 
nõgine kiht suurusega 1,5 x 1,25 m, mis kooniliselt ulatus kuni 75 cm sügavuseni. Selle 
põlenud koha keskel leiti 50 cm pikkune kivi, mille ümber viis 20 cm läbimõõduga kivi. 
Vaevalt saab neid kihte Jaagupis lugeda kalme-eelseteks asula või metsaretkleja-kalastaja 
tuleasemeiks, kuna kihid ulatuvad otse kalme alla välja. Küll leidis Marta Schmiedehelm 
Jäbara B kalme all mingi vanema, võib-olla asulakihi kivi- või pronksiajast, kuid see eraldus 
kalme aluspinnast puhta segamatu kihiga ja kattis peaaegu kogu kalmealust, kusjuures 
tumedamad laigud ilmselt polnud oma asendis ühendatud kalme ehitusega nagu Nurmsis ja 
Jaagupis. Jäbaras on mõeldav, et liiv kattis vana asulakoha, mis hiljem oma soodsalt asendilt 
leiti kõlbulik olevat ka kalmealuseks. Ometi võiksid siin mõeldavad olla ka teised lahendused, 
kuna Jäbara kalmete rühm ju üldiselt eelrooma rauaaega ulatub. Paali kalmes esines tarandi 
lõunaotsa all liivakihiga eraldatud sügavam tuhakiht. Meile on siin oluline aga nende 
aluskihtide erinev iseloom ülalkirjeldatud koonilistest süvenditest. 

Erinevad oma sisult on süvendid kahes Põhja-Eesti kalmes, Järvel ja Lagedi XV-s. 
Järve kalmes, mida kaevas Richard Hausmann 1895. a., leidus läänepoolse tarandi lääneserva 
ligidal 60 cm läbimõõduga ja 53 cm ulatuses aluspinda süvendatud auk, mis oli kaetud ühe 
eriti suure kiviga ja mille põhjal leidus tihedasti koos inimluid.19 Lagedi kalmes leidis Artur 
Spreckelsen kolmnurkse süvendi vastu tarandimüüri ja osalt selle all 30–50 cm maapinda 
kaevatud vaondi, mille pikkus 1 m, põhjapoolne laiem ots 70 cm lai, osalt vooderdatud 
paeplaatidega, täis paepuru ja mulda, milles üks luutükk, sõrmeluu, koljutükike, 
toruluutükikesi, üks põlenud luutükike ja kaks eri suurusega hammast, niisiis kahest eri 
indiviidist.20  

Kõik need süvendid on otseses seoses kalmega ja enamik nendest paikneb otse 
tarandimüüride all või nende kõrval, või tarandi keskel. Väljaspool tarandeid esialgu pole 
neid leitud. Näib tõenäoline, et need süvendid on ühenduses tarandikkalmistute järk-järgulise 
ehitamisega ning sama kalme aluspinna ettevalmistamise ja puhastamisega, millest algul oli 
juttu. Jaagupi kalme puhul aluspinna puhastamine tulega näib olevat ilmne. Nurmsis pole küll 
selleks erilisi tõendusi, kuid märgitav on ometi, et seegi vähene söematerjal, mis siin ilmnes, 
on pärit just kalme aluskihist, kivide alt ja vastu puutumata maad.21 

Teiseks viitavad samadele tavadele ka süvendid aluspinda. Kui üldine aluspinna 
puhastamine tulega näib olevat koha üldjooneline ettevalmistamine, siis näib süvendites tule 
tegemine olevat mingi erilisema otstarbega. Nende esinemine enamasti just tarandimüüride all 
ja ääres lubaks neid võib-olla ühendada uute tarandite juurdeehitamisega, mille puhul 
müürialune eriliselt veel peale pinna üldise puhastamise ette valmistati. Seejuures võidi sinna 
ohvriandegi paigutada, nagu paar nuga, savinõutükke ning – kes teab – ka ohvrimatus (vrd. 
Järve ja Lagedi). Ka ovaalne raudkivi ühes Nurmsi süvendis näib sellega olevat ühenduses. 

On tähelepandav, et nendele trehtritaolistele süvenditele leidub vasteid juba Eestis 
noorema pronksiaja kivikirstkalmeis. Nii esines Jämaja khk Karuste küla “Suurvare” /kalme/ 
kiviringi all analoogiline süvend, täidetud söeseguse mullaga ja väiksemate põlenud kividega. 
Reigi khk Kõpu küla Pihla talu kivikirstkalmes leidis Schmiedehelm 1941. a. ühes kohas 
kultuurkihi all algupärasesse maapinda kaevatud pikerguse, kuni 20 cm sügavuse lohu, mis 
oli täidetud tumeda, nähtavasti mingit kõdunenud ainest sisaldava mullaga. Teisalt ei või 
unustada, et umbes samalaadseid süvendeid leidub ka germaani suguharude kalmistutel I at 
esimesel poolel pKr. Skandinaavias ja Saksamaal, mh ka Visla piirkonnas, kus neid peetakse 
hauaohvriteks resp. üldisemalt seotuks matuserituaaliga.22 Eestis nende korduv esinemine just 

                                                           
19 Hausmann 1896, 4. 
20 Spreckelsen 1927, 52 jj. 
21 Vt. Moora kaevamisaruanne Nurmsist 1922, 2, 10; 1923, 2; Tallgreni kaevamisaruanne Nurmsist 
1922, 2 jj. 
22 Stjerna 1905, 33–35. 
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tarandimüüri all näitab, et nad vähemalt osalt on seotud just kalme rajamise rituaaliga. 
Inimohvri küsimus sel juhul, nagu see Järvel ja Lagedil näib esinevat, peab jääma siiski 
lahtiseks, kuna need võivad olla ka germaani hõimude juures sellal laialt levinud 
põletusaukhaudade (Brandgrubengräber) mõju, nagu neid Soomes ja nähtavasti Lätiski 
esineb.23 

Oleks vahest mõeldav neid süvendeid ühendada ka kombega haual korraldada matmis- 
ja mälestussööminguid, millised meil kindlasti olid vanemas usundis üheks põhilisemaks 
pärimuseks.24 Kuid nende iseloom näib ilmselt teine olevat, samuti kui mingite arvatavate 
matuse- või ohvritulede pidamine kalmel. Selliseid tuleasemeid tunneme esialgu Jaagupist, 
Paalist ja Kobratust, viimane kindlasti ühenduses just ohverdamistega. Kuid nende küsimuste 
puudutamisega oleme jõudnud juba matmisviisi juurde selles osas, mis otseselt laibaga või 
selle jäänustega seotud. 

                                                           
23 Kivikoski 1939, 27 jj.; Ăinters 1940, 65 jj. 
24 Loorits 1932a, 105, vrd. ka 101; Ebert RL XIII, 412–415. 
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3. LUUDE JA LEIDUDE ESINEMINE NURMSI KALMES.  
MATMISVIISIST TARANDKALMETESSE 
 
Vastavalt Nurmsi kalme kaevamisloole pole tähelepanekud luude leviku kohta 

ühtlased, samuti pole neid ühtlaselt muusemi toodud või on kogutud erisuurusega alade järgi. 
Loomulikult ei tule see asjaolu ühtlase pildi saamisele kasuks. Seda pehmendab siiski seik, et 
tarandikkalmistutes pole individuaalmatused enamasti üldse eraldatavad, luud on laiali üle 
suurema ala kivide vahel, nii põletatud kui põletamata luud esinevad koos ja nii edasi. Sellise 
kollektiivhaua iseloom võimaldab muidugi rääkida matmisviisist ainult üldjoontes. 

Nurmsi kalmesse, nagu see sellal sagedaseks nähteks, on maetud nii põletatult kui 
põletamata, kusjuures tihti on mõlemad luud täiesti segamini. Laibahaudu pole saadud 
eraldada. Luud esinevad tavaliselt ikka keskmises sügavuses, 20–40 cm vahel, kusjuures 
sügavama kultuurkihi juures võivad esineda ka veel 50 ja isegi 60 cm sügavuses. Täiesti 
põhjal, vastu puudutamata maad ei esine kunagi, või kui, siis ainult üksiku killuna. Seejuures 
on maetud just kalme keskosadesse (plaan 3), üle tarandi otsmüüride luud ei ulatu. Ka tarandi 
põhja- ja lõunaotsade poole väheneb luude arv märgatavalt ja kaob siis hoopis. Tarandite 
vahelised müürid pole aga seda mitte. Vahel võib vastu müüre siiski märgata luude tunduvat 
vähenemist ja otse müürikivide vahel ja ümbruses täielist puudumist, nii A, H ja K juures, 
osalt E ja I juures. Suhteliselt tiheda luudeleviku keskele langevad aga müürid B, C, D, G. 
Märgitav on ometi, et otseselt rikkalikke luupesasid ei esine kunagi müürikivide vahel. Seega 
on nad matmistel siiski piiridena olnud arvestatavad, milleks nad algupäraselt kindlasti olid. 
Müüri lähedusse matmise korral võis luid aga kergesti sattuda müürikivide vahele. 

Põlenud ja põletamata luude esinemise kohta saame kokkuvõtlikult nentida järgmist. 
Kalme lääneosa müür A-ni on olnud nähtavasti kasutatud ainult põletusmatusteks, kusjuures 
siin olid eraldatavad 2 tihedamat luupesa. Matmisviisilt liitub sellega tarand AB, kus samuti 
valitseb põletusmatus, neist üks tihe pesa tarandi lõunaotsas. Kuid põhjaosas esineb ka juba 
mõni põlemata luu. Laibamatus on tugevam juba tarand BC-s, kuigi põlenud luud näivad veel 
ülekaalus, neist üks tihe pesa tarandi põhjaosas. Tarand CD-s ja DE pooles vahemikus 
domineerib laibamatus, kusjuures luid on leitud võrdlemisi rohkesti. CD edelanurk on aga 
tühi. Rea E keskosas kummalegi poole on jälle põlenud luid, kuid EF tarandi muudes osades 
näib valitsevat laibamatus, ka suure sügavama ala kohal. Tarand FG lääneosas peagu puhtalt 
laibamatus, vastu rida G keskosa koondub aga põlenud luude ala. Üldse rida G piirkonnast ja 
GH tarandi lääneosast saadi eriti rikkalikult luid, kuna sellest lääne poole kuni DE lääneosani 
aruandeis mainitakse luid üldiselt vähe. Seejuures on märkimisväärt, et neis kalme osades, 
kus luid üldiselt oli vähe, olid ülekaalus just põletatud. See johtub osalt põlenud luude 
säilimisest, kuna laibahauad kõdunevad kivide vahel, osalt et laibamatuseid ei saadud 
kindlasti niivõrd kuhjata, kui põletusmatuseid. 

Tarand GH-s domineerib laibamatus, kuid põhjaosas, kuhu ses tarandis üldse luud 
koonduvad, esineb ka põlenud luid, umb. 3x2 m suurusel alal võrdlemisi suurel hulgal, mis 
plaan 3-ndal küllalt esile ei tõuse. Tarandis GH võib H.Moora järgi vähemalt kolme 
laibamatusega tegu olla. Nimelt esines samas põhjaosas vastu müür G-d äärmiselt rohkete 
põlenud luude hulgas väga palju võrdlemisi terveid põletamata inimluid, küll väga muredad. 
Võidi tähele panna 3 alumist lõualuud, millele järgnes rida ribisid ja ka selgroolülisid. Luud 
paistsid osalt olevat veel matmise korras, kuid mitte kõik, ja muutsid tihti oma suuna, nii et ei 
võidud öelda, missuguses suunas siia surnud olid maetud. Vahel paistis - ekstremiteetide järgi 
otsustades – N–S, vahel E–W. Igatahes tohiks olla kindel, et siin osas hulga põlenud luude 
hulgas olid vähemalt kolme põletamata maetud surnu luud, sest viimased olid nii terved ja 
esinesid nii suurel hulgal, kui mitte kuskil mujal selles kalmes. Tuleb lisada, et kalme ehitus 
ses osas pealt nähe kuidagi ei olnud rikutud või erinenud muust kalmest.1 Kahjuks pole selge, 
kumb matmisviis siinkohal on hilisem, tõenäoliselt vahest laibamatus, mis vastasel korral 
oleks segatum. Loomulikult võib küsimusse tulla veel üheaegne matmine. 

Edasi kogu idapoolses osas näib esinevat peagu võrdselt nii põletus- kui laibamatust, 
kusjuures kohati näib siiski põletusmatus võtvat ülekaalu, nii JK põhjapoolmikus. Aruannete 

                                                           
1Moora aruanne Nurmsist 1923, 3, vrd. ka 7 (AI-s). 
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järgi domineerib põletusmatus ka KJ tarandis, L-ist ida poole domineerib laibamatus, kuid 
esineb ka suletud põletusmatus (AI 3323:15). See on siiski juba kalme perifeeria, peagu 
äärevare iseloomuga. 

Üldiselt näeme siis laibamatust domineerivat kalme keskosas, ridade C ja H vahel, ida 
poole esineb võrdselt või ülekaalus põletusmatus, kuna lääneosas valitseb viimane täielikult. 
Enamuses kontsentreeruvad põletatud või põletamata luud võrdlemisi puhtalt, kohati esinevad 
täieliste pesadena, osalt on aga täiesti segamini (nagu CH tarandis). Seejuures luude tihedam 
kogu võib asuda tarandis mitmel kohal, kas põhjaosas (GH, JK), lõunaosas (AB), vastu üht 
pikiserva, kuid vastu otsmüüre mitte kunagi. 

Mainitav oleks veel tarandis HJ 1934.a. kaevatud osas eriline nähe, mida mujal 
Nurmsis ega üheski teiseski Eesti kalmes pole senini nenditud. Nimelt esines siin leidude 
3323:18 ja 20 vahel ja piirkonnas kõige alumiste kividealuse kihina mingi erinev kihiliseks 
pressitud, pisut läikiva, nagu rasvase, mullakorra pesa, paksusega umb. 5 cm. Sama paksu 
kividealust kultuurkihti võib küll igal pool märgata, mitte aga sama iseloomuga. Ida-Preisis, 
kus samasuguseid kihte tähele pandud, loetakse neid laibamatusteks.2 Kas ka Nurmsis selle 
ühe juhuse puhul seda tuleb oletada, on küsitav. Vähemalt niikaua, kui teistegi kalmete juures 
Eestis paralleel esineb või tähele pannakse. Selline laibamatus tingib nimelt hoopis 
teiseloomulist matmisviisi – kivide alla, puudutamata maale, kuna nimetatud mustjas-
rasvakas määnduskiht asub kivide alakülje ja puudutamata maa vahel. 

Nagu plaan 3-ndal näha, asub piki kalme põhjaserva rida luustikke, kõik suunaga lääne-
ida. Need kuuluvad ajaloolisse aega. Nad on maetud väga madalasse, seejuures ilmse 
lohakusega, mõnel keskkeha tunduvalt sügavamal peast ja jalgadest, pea surutud rinnale, või 
mingis kõveras asendis, põlvedega kõrgemal, käed laiali jne., ilmselt jättes mulje laiba auku 
heitmisest. Nagu plaanilgi selgub, on seejuures kalme äärevare ära lõhutud. 

Juba töö algul mainisime kalme põhjaservast künniga leitud pealuid. Huvitav on 
seejuures, et matmiseks on kasutatud ainult põhjaserva. Kirstujäänuseid võidi tähele panna 
ainult ühe juures kalme loodenurgal. Kõik luustikud olid leidudeta, mille tõttu nende 
dateerimine on võimatu. Väljapoole kirikaeda matmine püsis eestlaste juures visalt kuni 
XVIII sajandi teise pooleni, kusjuures kasutati nii endiseid kalmekohti kui ka võeti tarvitusele 
täiesti uusi paiku.3 Paganliku matmiskombe püsimiseks mõjusid kaasa peale vanade 
usukommete ka mitmesugused teised tegurid, nagu kirikaia kaugus ja halvad teed, koormavad 
maksud vaimulikule matmise eest jm. Eriti rohkesti kasutati “võssa” matmist massiliste 
suremiste ajal, nii sõdade ja taudide puhul. Tõenäoliselt ka Nurmsi luustikud võiksid olla pärit 
XVII saj. lõpult või XVIII saj. algult, mil on tegemist korduvalt taudi laastamistööga. Kas 
kalme nimetus “Kirikumägi” on põhjustatud just neist haudadest või on just siia maetud selle 
vanema traditsiooni tõttu, jääb lahtiseks, kuigi tõenäosem paistab viimane võimalus (vt. lk. 1). 
Selle poolt räägib just sagedane ajalooliste matuspaikade liitumine esiajalooliste kalmetega, 
mis osutab ühelt poolt asustuse pidevusele ja teiselt poolt rahva suurele kiindumusele 
vanadesse matusepaikadesse, milliseid pärimus aastatuhande ja rohkema tagantki säilitanud 
pühade kohtadena. 

Üks raskesti lahendatavaid probleeme on Eestis metalliaja matmisviisi dualism, kus 
kohati on täiesti paralleelselt samas kalmes samaaegselt maetud nii põletatult kui põletamata, 
kohati aga saavutab teatud ajajärgul või teatud piirkonnas üks neist viisidest ülekaalu, harvem 
ainuvalitsuse. Ka Nurmsi kalmes näeme, et teatud osades domineerib üks neist viisidest, 
suures osas aga esineb täiesti kõrvuti või läbisegi mõlemat, kusjuures pole olnud võimalik 
selgitada, kumb matus teist on seganud, kumb hilisem või vanem. 

Laipade põletamisest on esimesed andmed Eestis nooremast pronksiajast, kui see 
komme lääne pool asuvail mail muutus ainuvalitsevaks, ning on kestnud siin kogu aja kuni 
ajaloolise aja alguseni, kuid ikka kõrvuti laibamatusega.4 Laiba põletamise kombe tekkimist 
ja tarvitamist on seletatud mitmel viisil, kas päikese- ja põllunduskultusega, kartusega surnu 

                                                           
2 Vt. Mannus 24 (1932), 487 jj. (Engel) 
3 Sb GEG 1902, 134 jj.(Hausmann); Sb GEG 1935, 7 jj. (Westren-Doll). 
Ulatuslikumaid kaevamisi on hiljem tehtud sedalaadi kalmistuil Otepääl, Tartus, Varbolas ja Kobratus. 
4 Moora 1932, 26. 
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ees ja surnu lõpliku hävitamisega, surnu jäänuste kestvana säilitamisega või hügieeniga, 
põletus- või tuleohvriga või animistliku maailmakäsitluse puhul hinge vabastamise usuga.5 
Kuna laibapõletus näib tulevat tarvitusele alles teatud ühiskondlik-majandusliku arengujärgu 
juures, millele vastab kosmiline maailmavaade, siis omab suurimat tõenäosust vaade 
laibapõletusele kui hinge vabastamisele. See oleks siis seoses hingmõiste ja hingedekultuse 
tekkimisega ja arenemisega, kus endine usk nn. elavasse laipa asendub kõrgema dualistliku 
käsitlusega kehast kui surevast ja hingest, kes edasi elab “teises ilmas”, mille kiireks 
saavutamiseks keha tuli tules hävitada. “Teise ilma” kujutlused vanas Euroopas arenesid 
Eberti arvates tõenäoliselt seoses just laibapõletamisega. Seejuures uus viis levib õige 
pikkamisi ja ei muuda muid matmiskombeid peagu üldse mitte või alles pikkamööda, 
mispärast on täiesti õigustatud arvamine, et on tarbetu otsida puhtaid vasteid uue kombe 
tagapõhjana. Vana vaade kalmest kui “elava laiba” ja nüüd ka hinge vabastamisest. Seegi 
mõte on alles siis lõplikult läbilöönud, kui ka panused koos põletatakse, mis teatavasti tuleb 
üldisemalt tarvitusele alles rauaajal. Seejuures vaade kalmele kui surnute asukohale elab edasi 
täies jõus ka nüüd, samuti nagu küllalt tugev usk elavasse laipa. 

Eesti rahvausundis näemegi hingedekultust võtvat enese alla üsna tähtsa koha. 
Seejuures hingushinge arvatakse olevat alles indogermaani naabrite mõjul kodunenud 
kujutelmaks, võib-olla siis just ühenduses laibapõletusega. Viimasest tulevad ka tuli- ja 
pisuhänna vanemad kujutelmad, kus surnute hingi kujuteldi lahkuvat ihust tulesädemena.6 
Need hingedekultuse nähted võiksid siis ulatuda oma ürgses kujus kuni 3000 a. tagasi. Teiselt 
poolt rõhutab aga Loorits, et “praeguse andmestiku järgi otsustades näikse küll nii, et meil on 
üsna arenemata kujutelmad mingist surnuteriigist või “teisest maailmast”… Muinaseestlase 
teadvuses surnu on jatkanud oma elu lihtsalt uues kodus, s.t. hauas, hiies, kalmistul. Eestlaste 
surnuteusule nii iseloomustav on, et just haud, matusepaik ja surnu sulavad isegi 
terminoloogiliselt alatasa ühte”.7 Seejuures kaldub Loorits surnutepõletamise põhjust otsima 
just kartuses surnu ees. Surmas nähakse elujõu kadumist ja keha vallutamist võõraste, 
kardetavate jõudude poolt. Viimaste pärast laip muutub elavaile hirmutavaks, vaenuliseks. 
Tulega püüti siis säilitamise kõrval ühtlasi puhastada ja vabastada laipa neist vaenulikkudest 
võõrmõjudest, mis olidki põhjustanud surma.8 

Miks ühte laipa aga põletati, teist maeti? Selle põhjused ei näi seisvat sotsiaalseis 
vahekorris ega vanuses, enamasti ka mitte eri sugupooltes. Võib-olla on põhjusteks erinevad 
suremiseajad aastas, eri surmapõhjused, kuulumine eri sugukonda, kombe algpõhjuse 
ununemise ja pelgaks rituaaliks muutumise puhul ka oma soov nagu teame kreeklaste ja 
roomlaste juures, osalt ka osapõletamisest johtuv nähe, või muud. Tuleb aga meeles pidada, et 
just rooma rauaajal on dualistlik matmisviis eriti laialdaselt levinud ja hõlmab Läänemere 
lääne ja lõunaranniku ühes Ida-Preisiga, esineb Ukraina NSV alal ja mujal. Jääb mulje, nagu 
pole eri matmisviisil sügavamat tähendust ning sellest vastuolust ei tehtaks mingit küsimust, 
puuduks kindel religioosne alus. Nähtavasti on siin tegemist rohkem moodi pääseva kombega, 
millest on tingitud laibapõletuse laiem tarvituseletulek just rooma rauaaja teisel poolel, nagu 
allpool näeme. Eri matmisviisi sidumise katset eri sugukonnaga, vt. töö lõpuosas ühenduses 
ehituse analüüsiga. Nagu leiud tarandikkalmistuist näitavad, ei ole panuste andmises laiba- 
või põletusmatustele mingit olulist või märgatavat vahet, mis osutab, et usk kalmesse kui 
surnu asukohta on üldiselt valitsev mõlema matmisviisi juures. Seejuures sealpoolse elu 

                                                           
5 Brøndsted 1939–1940, 107–111; vt. ka Eckholm 1935, 122; Janssen 1935, 84; Mannus 28 (1936), 
457 jj.; Hackman, 127 jj.; Ebert 1921/1922, 15 jj.; Stjerna 1905, 19; Ebert 1924–1932, 410, 378; Offa 3 
(1938), 65. Tähelepanuväärne on eriti rahvausundis kajastuv vaade, et laiba põletamine tähendab koolja 
lõplikku hävitamist, et takistada kodukäimist ja vältida võimalikku kahjutegemist, vt. Friedenthal 1931, 
101; Wilke 1935, 261 jj.; Karjalainen 1921, 192. Selle kombe jäänusteks peetakse voodiõlgede või 
üldse surnule kuulunud asjade põletamist, mis on väga laialt esinevaks kombeks, nii ka eestlaste ja 
teiste soomesugu rahvaste juures. Koolja lõplikus hävitamises põletamisekombe algupära väitmisele 
näib vastu rääkivat siiski panuste esinemine põletushaudades. 
6 Loorits 1932a, 52, 73, 95 jm. 
7 Loorits 1932a, 95–96; kindlasti ka germaanlaste juures on surnuteriigi kujutelmad suhteliselt 
hilisemat päritolu. 
8 Loorits 1932a, 27, 87, 101: vrd. vaadet põletusele, kui lõplikule hävitamisvahendile. 
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kujutlustes on toimunud ometi tunduvaid muudatusi, mida allpool panuste koostise 
vaatlemisel puudutame. 

Rooma rauaajal oli neil seega surnupõletus juba ammu tuntud. Surnu põletamine sündis 
arvatavasti väljaspool kalmet, kuid kindlasti ajuti ka kalmes või kalme pinnal.9 Tõendusi 
kalmes põletamisest leidis E.Šnore Salenieki kivikalmes, kus 3 m pikk ja 2 m lai haud ulatus 
kuni 85 cm sügavuseni, olles täidetud suurte põldkividega ja nende vahel musta söerikka 
mullaga, põlenud kondikildudega ja kivikildudega, nende hulgas ka mõningad esemed, kuid 
mitte tules olnud.10 Eriti rikkalikult näiteid kalmes ja selle pinnal põletamise kohta on 
Soomes,11 kus ju rooma rauaajal põletamine on peagu ainuvalitsev. Eesti alal pole sellest veel 
eriti selgeid näiteid. Nurmsis tuleks arvesse võib-olla ainult tarand JK, kus Tallgren oma 
1922.a. aruandes märgib tarandi põhjaosas põlenud kive ning maas sütt ja tuhka. Muide on JK 
tarandi põhjapoolne osa ka eriti rikkalik tules vigastatud ja põlenud esemeist, nagu 2481:43, 
44, 46, 72, 83, 97, 105, 107b j.t., samuti vormituks sulanud pronksitükkidest 2481:37, 55, 
60b, 91 j.t. Suuruselt võiks olla põletamiskoht ka tarandis EF asuv suur sügavama 
kultuurkihiga ala, kuid põlenud luid on siitkohalt vähe, rohkem põletamata luud. Teised 
sügavama kultuurkihiga kohad on aga mõõdetelt nii väikesed, et laibapõletamisega neid 
ühendada on võimatu. Näib, et Nurmsis surnud on suures enamuses põletatud ikka väljaspool 
kalmet, nagu see laibapõletuse juures üldse tavalisem ka mujal. 

Praeguseni pole selliste väljaspool kalmet toimunud põletispaikade kohta veel ühtegi 
teadet. Sellest võiks järeldada, et põletamine on sündinud mingil rüüval, mis sügavamaid jälgi 
ei jätnud ümbruskonda. Võib-olla oli see mingi lahtine puudest koostatud alus,12 mis põlema 
süüdati. Vähem tõenäone on Hausmanni väide eriliste, kuigi vahest algeliste tulikollete 
olemasolu kohta,13 kuna sel puhul nad oleksid mõnel juhul kinnismuistisena säilinud. 
Suurema kuumuse saamiseks oleks muidugi mõeldav maaalune resp. augus põletamine, kuid 
neid pole leitud. A.Friedenthal arvab, et põletamine on sündinud paeplaatidel, nagu 
põlemisjäänud kontide ja leidude küljes lasevad oletada.14 Ka Nurmsis mainib Moora ridade 
F-H vahel 1923.a. aruandes leidude esinemist keskosas koos luude ja põlenud paekiviprahiga. 
Ka teistes tarandikkalmistuis leitakse põlenud kiviprügi (näit. Jaagupis) või lupja (Virumaa 
kalmeis). Otseseid põletamispesi aga esineb siiski suhteliselt harva, et midagi kindlamat 
otsustada. Surnud on seejuures vahel põletatud koos ehetega, nagu põlemis- ja sulamisjäljed 
ehetel tõendavad, kuid nende kõrval esineb ka küllaldaselt põletismatusega kivikalmeid, kus 
ükski ese tulejälgi ei osuta, seega siis hiljem hauda pandud.15 Nurmsis on rida pronksleide 
tulejälgedega, kuid suurem osa on siiski rohelise jahuse paatinaga kaetud, seega mitte tules 
olnud. Mõningad põlenud luud on roosa värvusega, mida arvatakse tekkivat rauaoksiidist.16 

Seega näeme ka põlemisjäänuste kalmesse asetamisel erinevusi. Kohati on nähtavasti 
siia toodud ainult põlenud luud puhtalt, nagu see iseloomulik laibapõletuse varasele järgule ja 
tuntud ka Eesti kivikirstkalmetest. Osalt ja võib-olla laiemaltki on olnud aga tarvitusel kõigi 
põlemisjäänuste (ka rõivajäänud, söe-tuha ja põlenud kivide-lubja) toomine kalmesse, nagu 
see komme I at. jooksul e.m.a. levib Etruuriast üle Hallstatti Ida-Saksamaale ja Ida-
Skandinaaviasse.17 Matmine koos rõivajäänustega tavaliselt toob enesega kaasa ka teise nähte, 
nimelt et esemed-panused põletatakse ühes laibaga, milles nn. vabastamise-idee näitab 
konsekventset arengut. Tarandikkalmistuis pole selgi alal järjekindlust, nagu juba märkisime. 

                                                           
9 Moora 1932, 33; C.Grewingk arvab Unipihas kalmes olevat põletatud (Sb GEG 1883, 155); 
M.Schmiedehelm mainib põletuskohti ka Pada ja Jäbara E kalmes (ESA III, 95). 
10 Sb GEG 1932, 294; Moora 1938a, 11. 
11 Hackman, 119 jj. ja hilisemates kalmetes korduvalt lisanäiteid. 
12 Laiba põletamiseks vajatava puuhulga kohta vt. Hackman, 120.  
13 Sb GEG 1901, 231. 
14 Beitr. Estl. XX, 13; vrd. ebaselge teade Essust Sb GEG 1905, 15. 
15 Hausmann 1896, 43; Jb. Fell. 1890/95, 31; Sb GEG 1901, 226 jj.; Friedenthal 1911, 37; Sb GEG 
1932, 294; Moora 1938a, 14. 
16 Friedenthal 1911, 6. 
17 Eckholm 1935, 166; Fornvännen 31 (1936), 169 (Stenberger); vt. seevastu Stjerna 1905, 81 jj. 
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Põletamise tugevus on olnud seejuures väga erinev. Ühed on tugevamini põletatud, 
teised hoopis vähem, ainult pealispinnalt.18 Võib leida luutükke, mille teine äär ei osuta üldse 
põlemisjälgi. On tõenäoline, et meil esines vahel ka suhteliselt kerget ja lohakat laiba 
põletamist, või koguni ainult osalist, nagu sellest on tõendusi Saleniekis ja Soomes 
Nakkilas.19 Selline osapõletamine on Nurmsiski väga võimalik, nagu see kogu Eestis 
arvatavasti polnud sugugi võõras. Nimelt näib esialgsete pealiskaudsete tähelepanekute järgi 
põlenud luude hulgas olevat suures ülekaalus just pealuutükid, põlemata luude hulgas aga 
toruluud, mis, tõsiküll, luustikust kõige paremini säilivad. Suhete täpsel ja teaduslikult 
määratud andmetega varustatult jälgimisel oleks siin võib-olla võimalik nentida 
osapõletamist, õieti lohakalt põletamist Eestis hoopis arvukalt. Teatud vaheastmena täieliku 
põletamise ja laibamatmise vahel oleks see Eestis, kui põletusmatuse perifeerses alas, kus 
laibamatus kogu aeg paralleelselt jätkus, vägagi mõeldav. Dualistliku matmisviisi juures 
nimelt esineb osapõletamist kui vaheastet, nii näit. Ananjino tüüpi kalmetes ja Hallstattis.20 
Ühtlasi aitaks see selgitada põlenud ja põletamata luude esinemist täiesti segiläbi eri 
sügavustes kivide vahel, nagu see puht laibamatuse juures vaevalt võimalik oleks. Muidugi on 
siin mõeldav peale algupäraselt kividevahelise mullatäite puudumise või vähesuse tõttu 
tingitud varisemisvõimaluste ka, et põletusmatus on hilisem ja seejuures kive liigutatud,21 
kusjuures luustik täiesti lõhutud ja luud eri sügavusse sattunud. Mõlemate luuliikide täielik 
segiläbisus võiks olla ju seletatav ka kaasmatmisega, kus perekonnapeale pidi surma 
järgnema naine või ori, nagu see patriarhaalse sugukondliku korra juures sagedasti esinev 
nähe.22 Et siinsete suguharude juures see komme oleks olnud levinud, pole ometi tõestatav. 
Nurmsis on siiski märkimisväärne matus tarand GH põhjaosas, mis võiks olla ka üheaegne. 

Laibapõletuse jäänused, olgu siis põletus olnud suuremal või vähemal määral 
intensiivne, koguti põletuskohalt ja puistati üle kalmekivide laiali kalme keskel.23 Seejuures 
võis suurem osa konte tihti sattuda ka kobarasse, moodustades pesa. Kuid teatavasti esineb 
kitsamaid luupesi kivikalmetes väga vähe nagu Nurmsiski näeme. Põlemisjäänused ei ole 
Eestis paigutatud kalmesse ühelgi juhul suletuna mingisse nõusse, nagu Skandinaavias tuntud 
laastnõud või urnid Saksamaal, Ukrainas jm. Siin aga seisame veel ühe probleemi ees, nimelt, 
kuivõrd hoolikalt laibapõletuse jäänud üldse kalmesse on sattunud. Eesti suurte kalmete 
juures on seeüle raske midagi otsustada. Soomes, kus kalmed vähemad, on Hackman kalmest 
kogutud põlenud kontide kaalu järele võinud kindlaks teha suuri erinevusi, millest järeldub, et 
põlenud kontide kogumisel rüüvalt pole sugugi iga kildu arvestatud ja kalmesse toodud, vaid 
et enamuses lepiti ainult osaga sellest, mis teatud määral laipa pidi esindama.24 

Nagu täheldatud, puistati kalmesse toodud jäänused üle kivide laiali, mille kohta 
H.Mooral eriti on olnud võimalus tähelepanekuid teha Jaagupi kalmes, kus kivikate on 
enamuses ikka ühekordne, suurtest kividest. Sellise kalme ehituse tõttu oli selgem kui mujal, 
luude ja leidude esinemine ainult kivide vahel, mitte kunagi suuremate kivide all. Seega olid 
kivid juba varem kohale asetatud, terve tarand nii-öelda valmis ehitatud ja põletusjäänud koos 
panustega puistati üle kivide.25 M.Schmiedehelm leidis 1943.a. Toila kalmes väga selge näite 

                                                           
18 Hackman, 119; Sb GEG 1901, 238 (Hausmann); Beitr. Estl. XVIII, 19 (Friedenthal). 
19 Sb GEG 1932, 285 (Šnore); Mannus 5 (1913), 267; vt. ka Hausmanni aruanne Väätsast, 6 (AI-s). 
20 Sacken 1868, 15 jj. 
21 ERM Ar. II, 1926 (H.Moora). 
22 vt. kombe esinemist naaberaladel Hackman, 126 jj.; Janssen 1935, 83; SM 1918, 19 (Tallgren); 
G.Haseloff. Der Galgenberg von Itzehoe. Offa 3 (1938), 64. 
23 Selle kõrval esineb ka suletud põletusmatuseid, kus kondid (osa?) ühes panustega asetati kindlasse 
kohta kivide vahele. Nurmsis vt. 3323:156 juures selline. Suletud põletusmatuseid leidsime 1934.a. 
kaevamisel ka Jaagupis. Põletushaudu pesade viisi mainib eriti A.Friedenthal oma kaevamistest Kurnas 
(1911, 6) ja Purtses-Matkas (Beitr.Estl. XVIII, 19). M.Schmiedehelm mainib ka Pada kalme vanemas 
osas põlenud luude pesi, samuti Kuuras, Jäbara B kalmes jm. 
24 Hackman, 117 jj. 
25 Moora aruanne Jaagupist 1933 (AI-s); vrdl. juba G.Loeschcke Sb GEG 1887, 126; vanemaid 
tähelepanekuid samast nähtest Türsamäel Verh. GEG XIII, 4 (P.Viskovatov), Kivivares Sb GEG 
1896,141 (J.Sitzka), Jäbara E kalmes ESA III, 1928 (M.Schmiedehelm), Purtse-Matkas Beitr.Estl. XV, 
202, 207; XVIII, 19; XXI, 28 (Friedenthal) ja Ojaveskis Beitr.Estl. XX, 11 (Friedenthal). 
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tarandi sisetäidise valmisehitamisest enne matmisi. Siin esinesid luud ainult ülemises kihis, 
kusjuures õnnestus koguni eraldada veel kaks matmiskihti, allpool laiba-, üleval 
põletusmatusega. Näib siis, et kooljad või nende põlemisjäänused asetati kalmepinnale ja 
kaeti pealt ainult õhukese kihiga mullast ja kivipurust. 

Enamasti on aga kultuurkiht tugevasti segatud, eriti paksema kultuurkihiga kalmete 
juures. Nõnda ka Nurmsi kivikalmes. Kuigi Tallgren mainib, nagu esineks luid ka 
puudutamata maal,26 on siiski hilisemate tähelepanekute najal tõenäone, et otseselt kivide all 
siiski ei esine luid ega panuseid, küll aga teise kihi kivide all. Õigem näib olevat arvamus, 
mille Tallgren sõnastanud 1921.a. Nurmsi aruandes: “Ise kalme ehitus paistis sarnane olevat, 
et algupärasele maale, mis oli kollakast kruusast ja vahest vähe kõrgem kui muu ümbruskond, 
oli üks kord kive maha pandud. Osalt oli niisuguseid vahest juba algusest pääle ise kohal. 
Kivide vahele ja pääle laotati laiali need jäänused, mis tuleriidast olid järele jäänud – 
põletamine sündis mujal – ja siis oli nende üle suuri kive ühes korras, ilma et oleks iseäralist 
korda seejuures tähele pandud.” Mõeldav on uute matmiste puhul küll teisekorra kivide 
liigutamine, alumised kivid jäid aga puudutamata. Loomulikult kohal olnud kivide jätmine 
kalme aluskihti, nagu Tallgren mainib aruandes kui ka trükis,27 näib olevat Nurmsi kalme 
puhul põhjendamata. Kalme aluspinna ettevalmistusest ja puhastamisest oli juttu juba eelpool. 
Tallgren ja Engel mainivad veel surnu jäänuste asetamist ühes panustega maale või täpsemalt 
taranditesse, ning nende katmist kividega.28 Engeli järgi oleksid nõnda siis esialgselt 
tarandimüürid valmis tehtud, kuhu hakati matma kividega kattes, kuni kivid täitsid kogu 
nelinurga. 

Osa tarandikkalmete juures esineb küll tõesti matmist otse maapinnale või kultuurkihi 
alaossa, mis eriti sagedane laibamatuste juures, kuid pole tundmatu ka põletusmatuste puhul, 
nagu näiteid on Kurnast, Ojaveskist, Jäbara B kalmest, Kuurast, Hannustest jm.29 Tavalisem 
on aga igasuguste luude puudumine kivide all vastu maapinda. Luud asuvad ikka kivide 
vahekohtades, sügavus vastavalt varisemisvõimalustele. Ka tarandi enese seesmine ehitus, 
eriti Põhja-Eestis, kus tegemist paekivimüüridega ja raudkividest sisetäidisega, eeldab 
valmisehitamist enne matma hakkamist, vähemalt alumise kividekihi ulatuses. Tõenduseks 
sellisest valmisehitamisest võiks olla ka Jaagupi kalme kõige idapoolsem tarand, mis ehituses 
ei erinenud milleski muust kalmest, ei andnud aga ühtegi leidu ega luud. Kenotaafiks võib 
seda vaevalt nimetada, kuna tarandid on kollektiivsed kalmed. Vrd. ka leidude 
esinemissügavus lk. 41. Kui mõned matused tõesti on vastu maapinda, siis võivad nad sinna 
olla ka meelega asetatud kalmekive lahti võttes. On tõenäone, et matmine ei toimunud mitte 
üksnes pealt katmise teel vaid ka süvendamise teel nii laiba kui põlemisjäänuste puhul. Kui 
laialt see lahtivõtmine toimus, on vist vahelduv. Kohati on ju puistamine sündinud üle 
mitmemeetrilise ala. Suuremaist kividest siseehituse ja põletusmatuse juures tõenäoselt 
lahtivõtmist ei olnudki. Peenema sisetäidise puhul on tõenäone ülemise kihi tekkimine aja 
jooksul matuste katmise teel. 

Laibamatuse juures esineb sagedamini matmisi kivide alla, vastu puudutamata 
maapinda. Peale ülalmainitud arvatava määnduskihi tarandis HJ näib Nurmsi kalmes üldiselt, 
et siin samuti kui põlenud luid, ka põletamata luid ei esinenud kunagi vastu põhjakihti või 
suurte kivide all. Samuti ei tea me ülal mainitud määnduskihi kohta, pärineb see ajast enne 
tarandi ehitamist, või kui see juba valmis oli. Mujal Eestis esineb laibamatuseid kivide all 
vastu algupärast maapinda näit. Kurnas, Järvel, Sahas, Padal, osalt koguni pisut maapinda 
süvendatud, näit. Kurnas, Järvel ja Jäbara B kalmes. Kuid laibamatused alumise kivide kihi 
peal resp. kivide vahel on tavaline nagu Nurmsiski, kusjuures reas kalmistuis esineb 
tarandites põlemata luid ainult ülaosas, kuna allosas valitseb põletusmatus.30 Toila kalmes 

                                                           
26 Tallgren 1922, 85. 
27 Tallgren 1922, 83 jj. 
28 Tallgren 1922, 84; Engel 1933, 14. 
29 Friedenthal 1911, 6; Beitr.Estl. XX, 11 (Friedenthal); Schmiedehelmi ja Laidi kaevmisaruanded AI-
s. 
30 Jäbara B ja E (ESA III, 95) kalmeis, Purtse-Matkal (Beitr.Estl. XVIII, 19), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 
11). 
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leidis M.Schmiedehelm tarandite ülakihis matmised olevat toimunud kahes järgus, allpool 
laibamatusena, ülevalpool põletusmatusena. 

Näib olevat kõige tõenäosem arvata üldjoontes ka Nurmsi kalme kohta, et siin enne 
igasugust matmist tarand ühes oma iseloomulisema siseehitusega juba valmis oli. Nagu 
märgitud, et esine Nurmsi kalmes esiajaloolisi matmisjälgi väljaspool tarandite põhja- või 
lõunapoolseid otsmüüre. Nagu matused väljaspool müüri L näitavad, esineb neid aga 
idapoolseis (ja arvatavasti ka läänepoolseis) äärevaredes. See tõstatab ühtlasi küsimuse uue 
tarandi ehitamisest, mille üksikasjade juures peatume aga mujal. See teeb kalmele uute osade 
juurde ehitamise mõnel juhul hoopis komplitseeritumaks, kuna uue tarandi ehitamine võis 
jätkuda otse üle juba varem matmisteks kasutatud äärevarede, nii et see jäi alumiseks kihiks. 
Seega võib tekkidagi mõnel juhul olukord, et meil teatud tarandis on tegemist kahekordsete 
matustega, mille juures vanemad, alles äärevaredesse sündinud matused võivad asuda ka otse 
maapinnal või väga ligidal maapinnale (vrd. Ojaveski kalme idaots). Samasuguseks vanemaks 
matuseks tulebki nähtavasti lugeda määnduskihti tarandis HJ, kus mainitud kohal selgesti 
eraldatav alumine suhteliselt vähematest kividest kiht, millele hiljem ehitatud teine kiht 
suurematest kividest (vt. kaevamisplaan 1934 AI-s, mõõt 1:50). Selliste üksikasjade 
selgitamine nõuab aga kalme kihilisuse täpset jälgimist. Pikikülgedel asuvaisse äärevaredesse 
matmine on tavaline ka nn. vahetarandite tekkimisel. Väljaspoole otsmüüre matmine on 
tarandikkalmete juures haruldasem, kuid esineb siiski mõnel juhul, näit. arvukamalt Jäbara E 
kalmes. Tarandikkalmistuis ei esine enam sellist üksikhaudade lahus hoidmist nagu 
kivikalmeis. Seda tingib jäänuste laialipuistamise komme kui ka otse endiste haudade peale 
matmine. Õnnelikult juhul nagu Toilas on veel võimalik eraldada kahejärgulist matmist, 
tavaliselt on aga ka põlenud ja põletamata luud täiesti segamini, rääkimata sellest, kui 
tegemist on ainult ühe matmisviisiga, mis üldse ei võimalda kihilisuse jälgimist. 

Laibamatus kivikalmesse on suhteliselt probleemirikkam ja komplitseeritum kui 
põletusmatus. Luude asumine kivide vahel eri sügavustes ja laiali ja eriti hulgalise matmise 
juures raskendavad ja enamasti ei võimaldagi üksikute luustikkude jälgimist. Nurmsis näiteks 
pole võimalik kirjeldada lähemalt ühtegi luustikku. Osalt esineb tarandikkalmistuis siiski ka 
selgemaid haudu, eriti kui laibad on maetud algupärasele maapinnale või koguni sellesse 
süvendatud (vt. eespool). Kohati on olnud aga võimalik Põhja-Eesti kalmeis jälgida ka kivide 
vahel asuvaid luustikke. Nende suund on väga vahelduv, enamasti pea N või S või siis 
kaldega NW, NO ja SO poole, kuid esineb ka W-O ja isegi O-W. Kuna matmisviisi tõttu 
tavaliselt panuseid pole võimalik ühendada ühe või teise luustikuga ja teiselt poolt vanades 
kalmetes vahel esineb hilisemaid luustikke,31 siis on äärmiselt raske öelda midagi kindlat ka 
luustike suuna ja asendi kohta. Näib siiski, et valitsev suund on N-S või vastupidi koos 
kõrvalekaldumistega, nagu see tüüpiline on juba kivikirstkalmetele, kus ometi samuti võib 
kõrvalematustes esineda W-O joonel asuvaid haudu. Samuti näib eelmise ajaga olevat 
tihedasti seotud selili-siruli matmine, kuna ainult paaril juhul tunneme tarandkalmeist matmist 
küljeli.32 

Tavaliselt maeti nähtavasti ilma kirstuta otse maale, kividele või nende vahele, sest 
ainult mõnel juhul on luustike juurest leitud kõdunenud puud.33 Luustike või pronksasjade 
juures pole kordagi leitud riide-jäänuseid ega jälgi muust kattest, nagu nahast või kasetohust, 
millest viimast tuntakse paaril juhul Lätist.34 Õhu kerge juurdepääs laipadele on soodustanud 
kõigi orgaaniliste ainete jäägitumad kõdunemist ja ka luude nõrka säilimist. Võib-olla oli 
algupäraselt mulda kivide vahel vähem ja praegune mullaseos osalt tekkinud tuule ja vee 
tegevuse ning taimestiku mõjul. Õõnsad kividevahed soodustasid loomulikult tugevat 
kõdunemisprotsessi ja selgitavad ka luude ja esemete varisemist eri sügavusse kivide vahele 
ja segiläbisust. Seega põlenud ja põlemata luude täielik segunemine ei tarvitse olla tingitud 
hiliste matuste lõhkuvast tegevusest vaid ka varisemisvõimalustest. 

                                                           
31 Tüüpiline näide Iila kalmes, Verh. GEG XXX, 633 (Schmiedehelm). 
32 Friedenthal 1911, 5; Hausmann 1896, 4, 7. 
33 Hausmann 1896, 5; Spreckelsen 1928, 53; Pada kalmest; vrd. Läti alal Moora 1938a, 25. 
34 Moora 1938a, 25; Sb GEG 1932, 289 (Šnore). 
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Laibad on enamuses maetud siis kividele ja pealt kaetud mulla ja kividega. Täiesti 
lahtine kõdunemine ja alles hiljem järele jäänud luude paigutamine kalmesse selgitaks küll 
luude matmisviisi, kuid on siiski väheusutav, kuna kohalik kivikalmete traditsioon on ilmselt 
ühendatud surnu matmisega veel koosseisva laibana ja pealt kinnikatmisega samuti nagu 
üksikud luustiku leiud tarandikkalmistuis näitavad. Ainult mõne vanema matuse puhul on 
tarandis veel tegemist kividest laotud kirstuga, nagu kivikirstkalmeis, mis on mõlema 
kalmeliigi vahel geneetiliseks sidemeks, nagu allpool näeme. Hiljem on võidud ainult 
harukorral nentida osalist kivide sobitamist luustiku ümber.35 Ka kivide alla algupärasele 
maapinnale või koguni sellesse süvendatult matmine on nähtavasti vanem joon, mis rooma 
rauaaja teisele poolele täiesti võõras. See oleks seotud hiliste kivikirstkalmete matustega m.a. 
algul, kus kirstu asemel luustikud asetati maapinnale ja kaeti pealt erilise kividest laotud 
tuumikuga, nagu sellest hea näide on A.Friedenthali kaevatud Jõelähtme Rootsiküla 
kalmest.36 Võib-olla kajastub selles mõnevõrdne mõju Visla suudme piirkonnast, kus umbes 
samal ajal esineb maa-aluseid laiphaudu, mis pealt kaetud NS-suunalise nelinurkse 
kivivarega.37 Pärastpoole võib see nähe aga olla ühenduses väljapoole tarandit äärevaresse 
matmisega, kusjuures hiljem võidi sest äärevarest moodustada ka uus tarand. 

Luustike ebatäielikkusel ja luude tükati ja eraldatud esinemisel võiks olla põhjusena 
mõeldav veel nn. laipade surmamine, mida põhjustab kartus surnute tagasipöördumise, 
kodukäimise või kahjutegemise ees. See seisab pea mahalöömises, jalgade või käte 
äraraiumises, üldse laiba tükeldamises, kombes, mis Euroopa varasel ajaloolisel ajal eriti 
tõendatud.38 Eelpool juba selgitasime kohalike hõimude vaateid surmale ja surnule teatud 
kahjustavate võõrjõudude nägemises, milliseid elavail tuleb karta. Pole võimatu sama kartuse 
ulatumine kuni laiba tükeldamiseni, selle nn. surmamiseni. “Surmati” meil ju panusedki ja eks 
olnud põletamine ning mõnel juhul tõestatud osapõletaminegi samasugune laiba esialgse kuju 
rikkumine teatud määral elavaile omaste funktsioonide takistamine, kes teab ka seotud 
ebamääraselt hinge vabastamise usuga. Rooma rauaaegsete kohalike suguharude 
mentaliteedis ei näi olevat sellise kombe olemasolule mingit takistust, nii matmisviis kui 
laibaga käitumine ei näita sugugi meile tänapäeval omast pieteeti laiba käsitamises. Pole 
huvituseta ka märkida, et siinsed ajaloolise aja matused näitavad laiba juures vägivalla 
tundemärke. Nii Nurmsis ühel juhul mehe luukere juures olid kaelalülid purustatud, lõualuud 
laiali ja mulda täis, viimane ka ühe naise luustiku juures. Võidakse öelda, see on juhus või 
muul põhjusel. On selge, et põhjusi kindlalt läbi näha on võimatu nii ühe kui teise väite 
juures. Kobratu kalmes, mille ääred rikkalikult dateeritud XVII–XVIII saj. luustikke varjasid, 
oli enamus neist ilma peadeta, vahel asus pealuu puusade kohal või mujal. Nende hulgas 
peata luustikud olid mitmel juhul just kõige alumised, seega hilisemaist puudutamata. Jääb 
küsitavaks, kas need luustikud on sõjas surma saanute omad, kus ainult päid otsast ära löödi 
või kaelakohtu-aluste omad. Mitme sarnase luustiku juures kirstujäänused tõendavad aga 
korralikku matmist, samuti panused. Näib, et loomulikum lahendus on siingi laiba 
surmamine. Praeguseni pole teada selle kohta ajaloolistest allikatest mingisuguseid andmeid. 
Poleks ometi võimatu selline kombe esinemine mõnel juhul omaaegses kodukäijaid ja surnuid 
kartvas ebausu õhustikus. 

Luude segiläbisuse põhjustes olles ühte või teist, näeme üldist arengut viivat 
kalmetesse matmises rooma rauaajal individuaalmatuste eraldatuse kadumisele. Kui 
kivikirstkalmeis ja nende hilisemais üleminekuvormides nii põletus- kui laibamatused on 
selgesti eraldatavad, siis II saj. jooksul hakkab see kaduma ja III–IV saj. kalmetes on peagu 
tundmatu. Osalt on see seotud vahest rahvaarvu suurenemisega ja matuste tihenemisega ühte 
tarandisse, mis põhjustas segunemise, teiselt poolt on aga ilmne ka tahtlik segamine, näit. 
põletusjäänuste puhul, mis enamasti heidetakse üle kivide laiali. Tarand muutub 
kollektiivseks matuspaigaks, mis tõenäoselt vastab samaaegsele eluviisile patriarhaalsete 

                                                           
35 Friedenthal 1911, 5; Beitr.Estl. XVIII, 19 (Friedenthal). 
36 Verh. GEG XXX, 805. 
37 Sb Prussia 33, 179 jj. (Neym). 
38 Janssen 1935, 85 jj.; Jankuhn 1939, 92–108. 
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suurperedena. Üksikute ühiskonnaliigete osatähtsuse rõhutamine erilises matmisviisis või 
eraldi kalmes pole meile tarandikkalmistuis nähtav. 

Matmisviisis tarandikkalmetesse võib märkida veel kronoloogilisi ja territoriaalseid 
erinevusi. Nimelt domineerib I–II saj. m.a. laibamatus, paaril järgneval sajandil saavutab aga 
põletusmatus täielise ülekaalu, kohati ainuvalitsuse.39 Ka Nurmsi kalmes on just vanemates 
osades peagu puhas laibamatus või ainult vähemal määral põletusmatust (tarandid CD, EF ja 
nende naaberaladel); kuna otsade poole põletus saab ülekaalu, lääneotsas koguni puhtalt 
esinedes. Seejuures on tähelepandav, et Lõuna-Eesti koos Põhja-Lätiga ka matmisviisis 
moodustab ühtse põletusmatuse piirkonna, nagu muuski ainelises kultuuris, kuna Põhja-Eestis 
laibamatus püsib hoopis visamalt küll domineerima pääsenud põletusmatuse kõrval.40 Põhja-
Eestis mõjub nähtavasti kaasa sügavam kohalik kivikirstkalmete traditsioon, võib-olla ka osalt 
tihedam side Visla suudme piirkonnaga. Keskmise rauaaja jooksul näib Põhja-Eestis 
laibamatus saavutavat jälle kohati ülekaalu,41 kuna Lõuna-Eestis näib põletusmatus edasi 
kestvat. Nii liitub Nurmsi kalme ka matmisviisis palju tihedamalt tarandikkalmete Põhja-
Eesti, eriti Virumaa, kui Lõuna-Eesti rühmaga, nagu sama võime hiljem nentida ainelise 
kultuuri vaatlemisel. Üldiselt vajab aga matmisviiside selgitamine järgnevate kaevamiste 
juures hoopis süvendatumat vaatlust kui senine, kuna see kalme ehitusviisi ja panuste kõrval 
moodustab kolmanda peakomponendi. 

Peale inimluude leidub tarandikkalmeis tavaliselt ka üksikuid loomaluid, mis 
põletamata. Põlenud loomaluude esinemine on võimalik, kuid materjali killustatuse tõttu pole 
senine tõestatud. Tavaliselt on loomaluud esindatud ainult üksikute juhuslikkude luudena või 
hammastena, pärit kas panustest pars pro toto põhimõttel, toidu panustest, kalmesööminguist 
või ohverdamisest.42 Seejuures pole võimalik nende ajalist kuuluvust kindlaks määrata, sest 
on mõeldav nende sattumine ka hiljem kalmesse. Nurmsis esineb loomaluid enam-vähem üle 
kogu kalme, seejuures tavaliselt rohkem lõuna- või põhjaääres, kuigi esineb ka keskel. Need 
on lahkesti läbi vaadanud mag. J.Lepiksaar ja määranud järgmised liigid. Metsloomadest on 
ainult üksikuid luid, mis kuuluvad naaritsale? (Musela lutreola L.), jänesele (Lapus sp.) ja 
vesirotile (Arvicola terrestris L.). Luud kuuluvad peamiselt koduloomadele, nagu hobune, 
veis, kits või lammas, siga ja koer, nendest rohkemal arvul just esimesi. Peale nende esineb 
veel koduhani luid, mida senini teistest kalmetest ei tunta. Kus luudekoostis on ka mujal 
Eestis tavaline, niipalju kui neid on määratud, lisaks ainult üksikul juhul kodukana, kotkas 
v.m.43 Võrreldes seda koosseisu kivikirstkalmeist saadud loomaluudega, jääb mulje, nagu 
oleks küttimine vähema osatähtsusega kui varem. Ka Soomes samaaegseis kalmeis esinevad 
peamiselt ainult loomade luud. Hiljem näivad loomaluud kalmeist üldse kaduvat, mis 
tõenäoliselt seotud areneva vaatega hinge olemusest või ka tingitud ühiskondlik-
majanduslikust arengust. 

Peale luude esinevad kalmes veel leiud – esemed metallist, klaasist, kivist, savist jne. 
Nendest enamusele tuleb vaadata kui panustele, mis surnule kaasa anti teise ilma, kus ta arvati 
neid kasutavat. Osa aga võib neist kuuluda ka ohverandidele, peie- või mälestussöömingust 
osavõtmise jäänustele, juhuslikule kaotamisele ja võivad seega olla hiljem kalmesse sattunud. 
Tarandikkalmeis on esemed laialipillatult nagu enamuses luudki ja üksikute leidude 
ühendamine teatud matusega on võimatu või ainult harukordne juhus. Nurmsis pole see 
ühelgi juhul olnud võimalik. 

Rida esemeid kannab tulejälgi või on vormituks sulanud pronksitükid, mis näitab, et 
nad on koos laibaga olnud rüüval. Suurem osa leide on aga tulejälgedeta. Esemete 
koospõletamise või põlematult haudapaneku üle vt. lk. 23, 25–26. Enamus panuseid näitab 
aga tahtlikku rikkumist, murdmist, lahtivenitamist ja osade puudumist. See nähe on ilmses 
kooskõlas omaaegse mentaliteediga ja surnute põletamisega, ning esineb juba pronksiajast 

                                                           
39 Moora 1938a, 10. 
40 Vrd. Friedenthal 1911, 57; seal antud tulemused ei näi paika pidavat. 
41 ESA III, 100 (Schmiedehelm); Beitr.Estl. XX, 11 (Friedenthal). 
42 Hackman, 121; Sb GEG 1937:I, 332 (Vassar); Loorits 1932a, 102, 105. 
43 Friedenthal 1911, 6; Hausmann 1896, 6; Beitr.Estl. VI, 390 (Spreckelsen) ja XX, 16 (Friedenthal); 
Spreckelsen 1928, 33, 53; Sb GEG 1883, 158; 1896, 141; 1901, 245; 1907, 68 jj. 
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peale.44 Enamik uurijaid asub seisukohal, et põhjust panuste meelega ja rituaalsele 
rikkumisele tuleb otsida vaates, nagu tuleks esemedki “surmata”, et neil oleks võimalik 
lahkunuile järgida, kuna vastasel korral surnu ei saanud neid kasutada.45 

Eesti rahvausundis võime leida rohkesti andmeid esemete murdmisest, rikkumisest ja 
puruks löömisest või rebimisest ühenduses suremise kergendamisega ja suripiinade 
vähendamisega46 ning koolja väljasaatmisega kodust.47 Siin on tegemist sümpateetilise ja 
tõrje-maagiaga, nagu see esineb arvukalt ka teiste soome-sugu rahvaste juures. Panuste 
“surmamise” motiiv, et kooljaneid teise ilma saaks kaasa võtta, Eestis enam ei esine, küll on 
sellest aga teateid veel tšeremissidelt.48 Ka Lätis tuntakse sama motiivi nõude purustamise 
põhjusena.49 Seega ei tarvitse meil kahelda, et sama motiivi võisid tunda rooma rauaaegsed 
suguharud Eestis. Kuid kindlasti polnud see juba siis ainus põhjus vastavale nähtele, vaid osa 
juhtudel võivad rikutud esemed olla tekkinud ka sümpateetilise või tõrjenõiduse tagajärjel. 
A.Friedenthal on arvanud olevat võimaliku, et murtud asi on koguni talismanina või 
mälestusena enesele jäetud.50 See näib olevat küllaltki kaaluv väide, kuna puuduvaid osi 
kalmesse nähtavasti pole sattunud, need aga iseenesest nii suured oleksid, et kaevamisel 
vaevalt leidmata jääksid. Vaevalt usutav oleks seegi, et neid kalmest hiljem oleks 
kõrvaldatud. See võib olla ka tõenduseks pars pro toto põhimõttest panuste andmisel, kuna 
osade terve esindamine on sellal ju üldiseks kombeks ja nagu märgitud, näib mõnikord isegi 
ainult osa põletatud luid olevat maetud. Kuid ainult selle seisukohaga ei seletu ometi esemete 
tahtlik rikkumine kogu ulatuses. 

Esemete rikkumise kohta Eestis on küllaldaselt sõna võetud,51 vaevalt on põhjust siin 
pikemalt peatuda. Nurmsi esemed näitavad rohkesti rikkumise jälgi (vt. joonised). Sõled on 
spiraalita, pingeta, vahel paenutuse jälgedega, seenotsaga kaelavõrust on alles ainult kokku 
keeratud otsaosa, käevõrud on osadeks murtud ja kokku keeratud, spiraalsõrmustel osi 
murtud, kujult välja litsutud, lahti venitatud, samuti mõned käevõrud sirgeks või välja 
venitatud, spiraaltorukesed lahti rebitud, helmed vahel poolikud, pronkshelmed koos 
raudtraadiga osadeks lahutatud, nõelad paenutatud, noad tükeldatud jne. Osa neist muundusist 
võivad langeda ka kivide ja hilisemate matustega segamise arvele, teised on aga ilmselt 
tahtlikult põhjustatud. 

Tahtliku rikkumise kõrval näitavad esemed vahel ka parandusi, mis on tehtud muidugi 
tarvitamise ajal.52 Nurmsis on parandatud esemeid suhteliselt vähe. Kõige ilmsem on see 
joon. 11:2. Sõlgede juures esineb, et spiraal on katki läinud, nõel või pingeots on tulnud 
kuidagi kinnitada, nõelahoidja on pandud raudplekist (joon. 11:2) jne. 

Esemeid rikkudes on ometi nende osi vahel paisatud ka kalmesse laiali, seega mitte 
igakord välja jättes või samasse kohta asetades. Kõige ilmsem on selline osade laiali 
paiskamine savinõutükkide juures, millest ühenduses keraamikaga. Sama eseme osade 
eemalesinemist on aga tähele pandud ka metalli juures.53 Nurmsis leidub sellegi nähte kohta 
tõendusi. Eesti seeria silmiksõle joon. 5:3 osad asusid 50 cm üksteisest eemal, vaheosa aga 

                                                           
44 Vt. üldiselt Hackman, 123 jj. (aasta?) 
45 Moora 1938a, 15; Ebert 1924–1932, 386; Wilke 1935, 253 jj.; Laiema rahvateadusliku alusega 
käsitlusi küsimuse kohta Sartori 1932, 142–177 (vrd. Mannus 25 (1933), 86–87) ja Karjalainen 1921, 
147 jj. Teistsugust seisukohta vt. Mannus 28 (1936), 459 (Janssen), et röövimist vältida Jb. Fell. 
1890/95, 31 (Hausmann). 
46 ERA H I 7, 82 – Paide, Türi; H II 26, 240 (90); eriti levinud on nõela või sukavarda katkimurdmine 
surija rinna kohal, teateid on üle kogu Eesti. 
47 Eriti koolja pesemiskausi või – poti purukslöömine ERA II 194, 628 – Setu, Meremäe vl. 
48 Sartori 1932, 159. 
49 Sartori 1932, 161. 
50 Friedenthal 1911, 38. 
51 Friedenthal 1911, 37–39; Hausmann 1896, 42–44; Tallgren 1922, 91; Moora 1932, 34; Beitr.Estl. 
XX, 16 (Friedenthal) jm. 
52 Hausmann 1896, 42 jj.; Friedenthal 1911, 37. 
53 Friedenthal 1911, 41 jj.; käevõru nr. 31 osad 2 m eemal; aga vrd. 11, et ainult 1 m! Beitr.Estl. XX, 
16, 17 ja XXI, 41 (Friedenthal). 
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puudub üldse. Ristpeanõela joon. 12:4 osad asusid üle 5 m eemal.54 Spiraalsõrmuse joon. 19:7 
osad 60 cm eemal. Ka savinõutükid 2481:102 ja 129 on leitud eemalt. Nagu nendest näidetest 
selgub, leiduvad osad küll eemal, kuid mitte hoopis erinevates kalmeosades. Kõige suurem 
vahe on kaksikristpeanõela osadel, kuid märgitav on kogu lääneotsa ühtekuuluvus nii leidude 
iseloomult kui matmisviisilt. Seega tuleb arvata, et üksikuid osi ei paisatud üle 
tarandimüüride, või kui, siis ainult naabertarandisse. Nimetatud esemed on enamvähem 
selgelt sobitavate murdekohtadega. Hoopis raskem lugu on ripatsite, helmeste ja naastudega, 
mis ju võivad pärineda samuti ühelt kaelaehtelt või vöölt, mille kokkusobivus pole aga 
kontrollitav. Ometi võime nendegi juures märgata teatud ühtlasi tunnuseid, mis läheduses 
esinemise tõttu teeb tõenäoliseks nende kuulumise ühele ja samale esemele. Sest vaevalt oleks 
ju mõeldav, et hiljem just samasse kohta langes samasuguse panusega matus, kuna mujal 
kogu kalme ulatuses samasugust enam ei esine. Nurmsis kuuluvad näiteks ripatsid 2486:1, 6, 
7 ja 15 suuruselt ja enamuses tüübilt ühte ja esinevad ainult tarandis AB. Ripatsid 2481:154 ja 
160 on ainukesed sarnased kogu Nurmsi materjalis, esinevad aga tarandis HJ umbes 1,5 m 
vahemaaga. Sama maksab ripatsite 2533:95 ja 99 kohta, nende vahe ainult 0,5 m. Kummitud 
keskosa ja äärega naastud 2481:47, 49, 52, 67 (?), 82, 96 esinevad ainult tarandi JK põhjaosas 
samas ümbruses, kus võisime nentida põletusmatuse keskendumist. Pronkshelmed 2486:99, 
100, 102, 113, 116, enamuses kolmekaupa koos, esinevad suhteliselt piiratud alal müür B-st 
ida poole, kuna teisi pronkshelmeid läänepoolses osakonnas üldse ei esine, ida poole aga 
tunduva vahemaa taga (plaan 3). Sarnaseid näiteid võiksime Nurmsist teisigi leida. Siin on 
ilmselt tegemist ühel ajal ja ühest kaelaehtest või vööst päritolevate osadega, mis sama 
matuse juures kalmesse sattunud. Nende esinemine on niivõrd piiratud alal, et siin ei saa 
arvesse tulla ka vastavate tüüpide erivanus, mille tõttu neid võib-olla mujalt ei leiduks. 

See näitab omaltpoolt, kui juhusliku pildi võib kalmeinventar anda. Juba varem on 
juhitud tähelepanu seigale, et panuste – ka üht tüüpi – arvu järele matmiste arvu üle ei saa 
järeldusi teha, kuna siin võib olla tegemist nii kogu surnu varanduse kaasapanemisega, mis tal 
teatud tüübist oli, kui ka matjate annetustega, kes omapoolt surnu “tagavara” sama tüüpi 
annetustega püüdsid rikastada.55 Teiseltpoolt ei või täiesti kindel olla ka samaaegsetena 
näivate esemete samaaegses kalmesse sattumises, kuna on mõeldav mõningate esemete 
pärandumine ka läbi sugupõlvede, ning kalmesse sattumine alles tunduva vaheaja tagant 
pärast valmistamist.56 Juhusliku pildi võib kalmeinventar anda küll sellega, et teatud tüüp 
ainult tänu ühele matusele võib kalmesse sattuda. Näiteks ülalmainitud ripatsid. Eri tüüpide 
järele kuuluvad nad kolmele eri matusele. Ometi võime uskuda, et samal ajal, kui mõni neist 
oli moes, maeti samasse kalmesse korduvalt. Sama maksab ülalnimetatud naastude kohta. 
Kuna vastavad naastud ilmselt ühe matuse juures kalmesse sattunud, on nende esinemine 
üldse Nurmsi kalme inventaris sõltuv sellest ühest juhusest. Veel enam juhuslikkust on meil 
võimalik nentida näiteks pronkshelmeste esinemises, millest allpool. Samuti ovaalsete 
tuluskivide puhul, milliseid tuntakse päämiselt juhuleidudest, kuid esineb kalmeis, kus on 
neid kuni 3 eksemplari leitud. Sellest järeldub, et teatud tüüpide puudumine ühes või teises 
kalmes, vähemal määral kas või isegi ühes-teises piirkonnas, on hoopis ettevaatlikumalt 
arvestamist vajav nähe, kui võib-olla esialgu paistab. Puudumine võib oleneda lihtsalt 
panuseks mitte kasutamisest, mitte sellest, et vastavat tüüpi tegelikus elus ei tuntud. Muidugi 
on selles küsimuses ettevaatus vajalik, kuid kultuuriühenduste fikseerimises on selline ühe-
teise tüübi puudumine teatud piirkonna kalmetes ja muus leiumaterjalis siiski esmajärgulise 
väärtusega. Mida paremini vastava piirkonna materjal tuntud, mida paremini ja tihedamini 
kaevatud ja seejuures siiski ühe-teise tüübi puudumine täielik või ainult hõre esinemine mingi 
teise või naaberpiirkonna sama tüübi rikkaliku esinemise kõrval, seda tõestatumaks võime 
lugeda sellest tehtud väiteid. 

Sama küsimusega on tihedasti seotud probleem, kui palju või mida üldse panusteks 
kasutati. Kalmetest saadav leiumaterjal on igal juhul ühekülgne oma seotuse tõttu 

                                                           
54 Kokku kuuluvad ka 4 m vahemaaga käevõru osad 2432:10 ja 20b, kuid murre ei näi olevat vana; 
tükike 20b on v.-o. ekslikult paigutatud teiste juurde hiljem pärast kaevamist. 
55 Hackman, 125 jj. 
56 Hackman, 126. 
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kombestikuga, mis areneb käsikäes religiooniga, peegeldades majanduslikke ja ühiskondlikke 
muudatusi. Üldine hauariitus näitab uskumist ellu sealpool surma umbes samal kujul 
siinpoolsele. Kuid ometi pandi hauda kaasa Eestis rooma rauaajal ainult teatud esemeid, 
peamiselt ehteid, kuna tööriistad esinevad hoopis vähesel määral ja relvad puuduvad peagu 
üldse. Relvade puudumine haudades on samal ajal tuntud komme Visla suudme gootlaste 
suguharu juures, kellega oli tihe majanduslik otseühendus.57 Sama matmiskomme panuste 
suhtes on samal ajal valitsev ka Kesk-Dnjepril maa-aluste urniväljade juures, Taanis, 
roomlaste juures jm. S.Müller peabki seda nähet – töö- ja tarberiistade ning relvade 
puudumist, ehete ja söögi- ning jooginõude küllust – roomlaste kaudu levinud usuliseks 
vaateks, milles elu sealpool ilmas kujutleti piduna ja alatise peolauas istumisena.58 Selle poolt 
näib rääkivat tõsiasi, et see komme on tõesti seotud majanduslikult soodsa konjunktuuriga, 
kus üldine jõukus kergemaid eluviise soodustas. Teisalt ka patriarhaalne ühiskondlik kord 
oma orjadega mõjus samas suunas. Panuste koostisele ja hulgale mõju avaldava tegurina 
tuleks veel arvestada päranduslike vahekordade arengut patriarhaalses korras. Ometi ei saa 
me praegu ka kalmetest saadava ainestiku ühekülgsust ja kombestikuga seotuse iseloomu 
lõplikult selgitada, kuna puudub ajaliselt ja stadiaalselt paralleelne materjal asulakohtadest, 
inimeste igapäevasest elust. Alles nende kahe materjali-ilma omavahelises võrdluses 
saaksime jälgida, millist osa panused surnutele õieti kujutavad, kas teatud tüüpide esinemises 
märgitavad ajalised kihistused pole seletatavad nende eemalejäämisega panuste hulgast jne. 
Senini meil aga Eestis puuduvad rooma raua-ajast üldse asulaleiud, mispärast oleme sunnitud 
selle ajajärgu ajaloolist arengut püüdma selgitada ainult ka omaaegse ühiskonna seisukohalt 
surnute-maailma ainestiku alusel. 

Praeguste tähelepanekute ja materjali juures on võimatu selgitada, millest just ühe 
matuse panused koosnesid. Läti kääbaste laibamatused on näidanud surnute rikkalikku 
ehetega varustamist, mitmel kuni 3 kaelavõru, mitu sõlge, rida käevõrusid jne.59 
Kivikalmetes, nagu Nurmsiski, üksikud matused ei lase end eraldada vähemalt kuigi arvukalt, 
veel vähem võib aga kindel olla nende panustes. Leidude najal on ilmne, et vanematesse 
osadesse ka hiljem on maetud, mille tõttu kivikalmetes naaberleidudega dateerimine on täiesti 
kõikuv ja ebausaldatav. Eesti materjali juures puuduvad suletud leiud, peale mõne peitleiu, 
seega siinne dateerimine peab toetuma naabermaadele ja jääma ikka enamvähem 
umbkaudseks, võib-olla ainult sajandi või koguni paari iseloomustamise piiridesse. Selle 
kohta näeme näiteid korduvalt allpool leidude analüüsis. Ometi selle sajandilise või koguni 
paarilise iseloomustamises leiame suuremate kivikalmete juures küllaldaselt väärtuslikke 
toetuspunkte. Nende küsimuste tegelik rakendamine on selle töö teistes osades. Teiselt poolt 
leidude sidunematus üksikute matustega ei luba jälgida omaaegset sotsiaalset 
diferentseerumist. 

Leidude levik selgub plaanist 1–2. Leiud koonduvad kalme keskosadesse ja just 
nendesse kohtadesse või vähemalt lähedusse, kuhu luudki. Seega oleks nende suhegi antud ja 
mis öeldud luude kohta, suurtes joontes maksev ja ülekantav leidudele. Leidude ebatasast 
jagumist tarandikkalmeis on rõhutatud korduvalt, eriti, et nad esinevad peamiselt ainult 
tarandite sees, kuna tarandimüürid on enamasti nii matustest kui leidudest vabad.60 Leidude 
levikuala tihe seotus luude levikualaga kinnitab ometi täiesti nende vastastikust tihedat 
sõltumust ja leidude panuslikku iseloomu. Savinõutükkide rikkalikum esinemine seevastu just 
perifeerias rõhutab nende erinevat päritolu, nähtavasti peaosas sattunud kalmesse 
matussöömingutega resp. hingedele toidu toomisega (vt. allpool keraamika all). 

Leidude esinemissügavus madalama kultuurkihiga osades 30–40 cm ümber kõige 
tihedamalt, peale nende 20–50 cm piirides. Sügavama kultuurkihi juures süg. 30–60 cm, 
tihedam esinemine 35–45 cm piirides. Üle 60 cm juba harva. Ka kalme pealmistest kihtidest 

                                                           
57 Congr.sec. 1930, 404 (Schmiedehelm); Moora 1932, 33; 1938a, 12;  vrd. seevastu G.Loeschcke 
hüpoteese Sb GEG 1887, 129 ja 1888, 214. 
58 Müller 1897–1898, 69. 
59 Vt. laibamatuseid näit. Īles, avaldanud Moora Congr.sec. 1930. 
60 Hausmann 1896, 6; Friedenthal 1911, 5 jj.; Beitr.Estl. XVIII, 15; XX, 10, 15. Vrd. eelpool lk. 38 – 
ka eseme eri katkendid ei ulatu üle sama tarandi. 
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juhuslikult. Seega erineb Nurmsi näit. tunduvalt Jaagupist, kus ei olnud sugugi haruldane 
leidude esinemine otse kamara all. Nurmsis on sellised 10 cm piirides esinevad leiud tihti 
hoopis ajaloolisest ajast ja hiljem kalmesse sattunud. Vastavalt sellele pildile on ka Jaagupi 
kalme õhem resp. ühekihilisem.61 Leidude esinemissügavus omaltpoolt kinnitab väidet, et 
tarand oma siseosas oli teatud kõrguses enne matmisi valmis ehitatud ja et matused kaeti pealt 
kivide ja võib-olla mullaga. 

Märkimist väärib Nurmsi pronksleidude paatina, mis on kogu selle suure materjali 
ulatuses väga ühtlane – see on roheline jahune paatina, ilmselt söövama iseloomuga kui sile ja 
läikiv, millist näiteks leiame Jäbara B.s v.m. Pole lähemalt selgitatud, millest selline eri 
paatina – kas vastavast metallisegust või mullastiku mõjust, mis eri kohtades võib olla teine. 
Märgitav on aga, et Nurmsi kalmes kõik nooremasse rauaaega kuuluvad esemed on 
samasuguse läikivsileda rohelise paatinaga nagu Jäbara B kalmes rooma rauaaja asjad. Kui 
arvata paatina mõjustatuks mullastikust, jääks küsitavaks, miks siis Nurmsis noorema rauaaja 
pronksesemed kannavad hoopis teiseloomulist paatinat. Oleks vaevalt mõeldav, et sel juhul 
neid kahte rühma lahutav aeg oleks otsustajaks. Näib olevat loomulikum paatina erinevust 
panna siiski metalli, õigem selle töötlemise ja sulami arvele. Nähtavasti on pronksesemed, 
mis hiljem jahuse paatinaga kattuvad, teistmoodi võib-olla tehniliselt halvemini, taotud ja 
valmistatud kui sileda paatinaga esemed. Selle küsimuse lahendamine oleks hädavajalik kõige 
lähemas tulevikus mõne keemiku kaasabil. Pole võimatu, et meil paatinagi kaudu avaneb 
võimalusi märkida teatud kultuuriühendusi ja iseseisvat metalli töötlemist. Nurmsi rooma 
rauaaja pronksesemete ühtlane paatina võiks tõestada sel juhul omaltpooltki kohaliku 
pronksitöötlemise olemasolu, mis rahuldas kõik kohalikud nõuded. Märgitav on veel 
H.Moora teade, et Moskva Ajal. Muuseumis asuva Türi Röa kalme pronksesemed on täpselt 
sama paatinaga kui Nurmsist. See toetaks omaltpoolt arvamist Järvamaa asustuskeskuse 
iseseisvusest teiste naaberkeskuste suhtes. 

Matmisviisi ja –kommete selgitamisel oleme korduvalt pidanud jääma küsimuste ette, 
mis lõplikuks lahendamiseks veel hulga tööd vajavad, kuna mitmed neist arvatavasti peavadki 
jääma lahendamatuiks. Tähtsaim on siin peale kaevamistel tehtud tähelepanekute 
välisimpulsside arvestamine. Usulised vaated pole midagi muutumatut ega mõjustamatut, 
nagu arheoloogilises materjalis alatasa võib märgata. Teatud uued usulised kombed ja seega 
vaated tungivad suhteliselt kiiresti ühest kultuurist teise vastavalt ühiskondlikule arengule ja 
selle peegeldajana. Ometi on siin puht arheoloogilise materjali põhjal raske üksi otsustada. 
Siin tuleb töötada tihedas sidemes keeleteaduse ja rahvaluulega. 

Rooma rauaajal näib tugevaimat mõju olevat avaldanud just läbikäimine gootlastega 
Visla suudmel. Sellest ajast on meil gooti laensõnad, eelpoolmainitud komme surnutele relvi 
mitte kaasa panna, ohversüvendid kalme all ja teisigi muutusi kohalike muinashõimude 
usulises ilmavaates ja elusuhtumuses. Viimaseid on lähemalt selgitanud O.Loorits, millised 
tulemused on vägagi tähtsad ja arvestatavad.62 Looritsa järele on gootide mõjul lõplikult 
kristalliseerunud eestlaste põliste loodusvaimude areng aktiivselt mõjuvaiks 
kaitsevaimudeks.63 Viimastega algab õieti ka ohverdamine ja ohvrikultus.64 Selle muutumise 
lõpliku mõju teed märgib gooti laensõna haldjas, mis on levinud just Viru ja Harju rannikust 
sisemaale ja arvatavasti ühenduste ja kolonisatsiooni kaudu ka Soome, kuna Lõuna-Eestis see 
on peagu tundmatu.65 Seega ühtuvad rahvaluule ja keelelised andmed täiel määral 
arheoloogilistega. 

Ometi tuleb välismõjude tõlgitsemisega, mis käesoleval juhul baseeruvad tihedale 
majanduslikule läbikäimisele, olla tagasihoidlik. Ilmselt on tegemist rohkem saadavate 
impulssidega kui otsese mõjuga või nn. kultuuri laenuga. Eelnevast kohalikust arengust teame 
hästi, et siin olid olemas juba kõik need arengujooned, mis märgivad rooma rauaaegset 

                                                           
61 Ka Viljandimaa kalmeis leiud esinevad pealiskihis ainult – ilmne näide, et siseosad olid varem 
valmis ehitatud, vrd. Jb Fell. 1890/95, 31; 1905/06, VII. 
62 Loorits 1932b, 37 jj.; Loorits 1932c, 35 jj.; Loorits 1932a. 
63 Loorits 1932c, 55 jj.; Loorits 1932b, 38, 43. 
64 Loorits 1932a, 85. 
65 Loorits 1932a, 84; Loorits 1932c, 56; 1932b, 38 jj. 
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ühiskonda. Seepärast välissuhted, mis loomulikult arenesid just majanduslikel põhjustel 
kaugemale arenenud ühiskondlik-majandusliku korraga suguharudega muutuvad kas juba 
eelduses olnud või käiguski olevat vastavat arengut kiirendavaks ja stimuleerivaks teguriks. 
On loomulik, et loodusvaimude areng aktiivselt mõjuvaiks kaitsevaimudeks saab teostuda 
ainult vastava ühiskonna enese sisearengu, mitte välismõju tagajärjel. Ja rooma rauaaja 
siinsed suguharud olid tõusnud juba patriarhaalse ühiskonna sellise astmeni, kus 
perekonnapea kui kaitsja mõiste võis peegelduda ka usulistes vaadetes ja vaimude maailmas. 

Usuliste vaadete ja kommete, õieti surnutekultuse, selgitamisega jõuame kindlasti 
hiljem hoopis laiematele sünteesidele, mis haaravad sügavale omaaegsesse ühiskondlikku 
korda. Praegu neid probleeme kõige põhjalikkusega käsitleda on vajalikkude eeluurimuste 
puudumisel varajane. Ometi oleks sellegagi viidatud neile mitmekesistele ja igakülgsetele 
ülesannetele, milles arheoloogia võib esmajärgulist tõendusmaterjali pakkuda. Lõplik 
esiajaloolise ühiskondliku korra ja suhete selgitamine jääb üheks tungivamaks probleemiks 
lähemas tulevikus. 
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4. NURMSI KALME LEIDUDE NIMESTIK 
 
 

Järgmisena asume leidude loendamisele selles järjekorras nagu neid aruannetes on 
mainitud. Samad numbrid peale 1905. ja 1907.a. kaevamistel saadud, Paide muuseumis 
asuvate leidude, mille leiukohti ei tea, on sisse kantud ka plaan 2. Sissekantud leiukohtade 
kõrval on terve rida neid, mille leiukohad pole teada ja plaanil puuduvad. Samad leiud, mis 
plaan 2-sel, on märkidena ka 1-sel. Kuna üldplaani tuli hoida kirjuks tegemise eest, siis jäid 
plaan 1-le numbrid sisse kandmata. 

Ehteesemed on valmistatud alati pronksist, kui eraldi muud pole nimetatud, noad ja 
pintsetid rauast. Loendis on tarvitatud lühendeid: p.= pikkus; l.= laius; s.l.= suurim laius; lm.= 
läbimõõt; lg.= läbilõige. Mõõdud on antud alati sentimeetrites, kui eraldi pole nimetatud, 
samuti leiusuhete kirjeldamisel sügavus. Peab märkima, et leiusuhted on ainult osa 
kaevamiste juures tähele panemist leidnud enam-vähem järjekindlalt. 

 
A. Leiud asuvad Paide muuseumis. Kaevatud 1905. ja 1907. aastal. Loend avaldatud 

ka Sb GEJA, lk. 57–58. 
 
1. Peakilpsõlg, joon. 7:6 ja 14:2, p. 6,76, teljetoru 4,27, ilma nõelata, mis olnud rauast, 

jala ja kumera kaareosa vahel keskmine fassett ilustatud viltu ristikesega kahe joonekese 
vahel, jämeneval jalaotsal kaks joont, kilp seest õõnes, serval sisselõigatud sikksakk, 
raudteljega teljetorus. 

2. Peakilpsõlg, joon. 7:5, p. 6, teljetoru 3,17, tinutatud, ilmanõelata, mis olnud rauast, 
raudteljega teljetorus, mille otsad 3 peene soonega, kilbi serval 1 soon, kaar 3 fassetiga, mis 
kaare õhuksuse tõttu ka seespool nähtavad. 

3. Kärbiksõlg, joon. 8:6, p. 4,84, teljetoru p. 3,4, kahe oksaga, mõlemad 3 soonega, 
jalanupp profileeritud, raudteljega teljetorus, laienevas peaosas auk, alles osa raudnõela, alt 
täiesti lame. 

4. Ripats, joon. 12:9, p. 5,7, läbistatud, kujult kolmnurkne, ilustatud ringikeste ja 
joontega, all ääres 3 kokkusulanud otsadega lunulakest, ülemises aasas ripub rõngakesega 
seotud aas, mis ristikesega ilustatud. 

5. Rihmakeel, joon. 25:4, p. 6,85, avald. Tallgren 1925, joon. 57 ja Nerman 1929, joon. 
29. 

6. Helmed, 1 pronksist (lm. 0,8), 1 tumerohelisest (lm. 0,8), 2 tumesinisest (lm. 0,9 ja 
0,7), 1 helesinisest (lm. 0,8), 21 kuldfooliumiga klaasist, neist 6 üksik-, 6 kaksik- ja 1 
kolmikhelmest (lm. 0,65-1), 1 poröössest telliskivipunasest emailist, pealispind soonitud (lm. 
0,8). 

7. Sõrmus, õõnesharjaline, lm. 2,55, l. 1,1–1,2. 
8. Spiraalsõrmus, joon. 21:14, lm. 2,3, 6 keerdu, traadi lg. ümmargune, otsad 

soonestatud. 
9. Spiraalsõrmus, joon. 21:15, lm. 2,3, 5 keerdu, traadi lg. lamekumer, ots ilustatud 

kalasabaornamendiga. 
10. Spiraalsõrmus, 2½ lahtihoiduvat keerdu, lm. 2,5, kohati lg. ümmargune, kohati 

lamekumer. 
11. Sõrmus, lm. 2,2, l. 0,7, seest lame, kerge soonega pealt jaotatud tugevama soonega 

kaheks kumeraks võruosaks. 
12. Spiraalsõrmus, lm. 2,3, 4 keerdu, lg. lamekumer. 
13. Võru katkend, lg. paelne, väga õhuke, suurus 3,3 x 5,1, s.l. 1,2. 
14. Spiraalsõrmus, lm. 2,5, 4½ keerdu, lg. ümmargune. 
15. Spiraalsõrmus, lm. 2,2, 3½ keerdu, lg. lamekumer. 
16. Spiraalsõrmus, joon 21:18, lm. 14,1, 3½ keerdu, lg. lamekumer. 
17. Spiraalsõrmus, lm. 2,6, 2½ keerdu, lg. lamekumer aga paks, peagu sama paks kui 

lai, sees jookseb kerge soon (vrd. joon. 20:6–8). 
18. Spiraalsõrmus, joon. 21: 17, lm. 1,2, 3 keerdu, lg. lamekumer. 



 33

19. Spiraalkatkendeid, joon. 21:18, a : lg. õhuke pael 3 keerdu, b : lg. teravovaalne 
nõrga harjaga 4 keerdu, c : lg. lamekumer 7 keerdu, d : lg. lamekumer 16 keerdu (praegu 5 
spiraaltorukest). 

20. Spiraalkatkendeid, 2 ktk,, joon. 21:16 (parempoolsed, heledama paatinaga); a, b, c, 
d : nähtavasti ühest spiraalist, lg. ümmargune, 2–7 keerdu; e : keskel raudtelg, traadi lg. 
ovaalne, peagu ümmargune, umb. 13 keerdu (praegu 5 spiraaltorukest). 

21. Kolmikhelmes, pr., p. 2,3, l. 0,8, keskel raudtelg. 
22. Kõvernuga, joon. 23:10, p. 7, tera s.l. 1,4, sirge pidemega. 
23.–26. Noakatkendid, p. 7,1; 6,9; 6; 3,6; s.l. 1,6. 
27.–30. Savinõukatkendid, 4 tükki, 1 servast, lihtsad. 
31.–35. Luud. 
36.–37. Spiraalsõrmuse 6 katkendit, kuuluvad kokku, osa joon. 21:13, lg. paelne, l. 

0,35, välisküljel peene pikisoonega. 
38.–39. 2 kivimunakut. 
40. Spiraalsõrmus, lm. 1,95, 5½ keerdu. Leidus Paide muus. Nurmsi esemete hulgas. 
 
 
 

B. Leiud asuvad AI 2432. Kaevas A.M.Tallgren 1921.a. 
Osa leide avaldatud Tallgren 1922, joon. 17. 

 
 
1. Silmiksõlg, Eesti seeria, joon. 5:5, peaosa p. 4,2, pea 1,3, pingehaagid p. 1,3, jalaosa 

p. 6,7, jalaots l. 1,7, sõle kõrgus umb. 3 cm, nõelahoidja p. 5–5,7. Jalg tagant sulatud, jalal 
punktiirist kolmnurkilustis paarisjoontest; pinge ja spiraali üks pool (9 keerdu) säilinud, 
raudteljega. Silmad läbistatud, rõngata. Sõle osad olid 50 cm eemal. 

2. Spiraalsõrmus, 3 keerdu, lg. lamekumer, pael l. 0,24, paks 0,08, kujult välja surutud 
umb. nagu joon. 19:8. 

3. 2 spiraaltorukest, lg. ümmargune, lm. 0,7, 19½ ja 10 1/3 keerdu, katkelised otsad 
sobivad kokku, sile paatina. Leitud ainukese leiuna kalme loodenurgast kivide vahelt. 

4.a. Spiraalsõrmus, 3 keerdu, lg. lamekumer, tugev jahune paatina, lm. 2,2, pael l. 0,3, 
paks 0,08.- 4.b. Noa katkend, tera murdunud, joon. 24:14, p. 12. 

5. Tulekivitükk teravate servadega, joon. 22:17, p. 3,4 2,1, kõrge 1,4. Leiu nr 1-e osade 
vahelt sügavamalt tulnud 2 tükki, teine kadunud. 

6. Noa katkend, tera osake, p 5,3, s.l. 1,4. 
7, Savinõutükk, servaosa madalast liuakese taolisest nõust, koostises rohkesti 

kvartsiteri, suurus 4,1 x 3,9, paks 0,45–0,95. Kaevamisel leiti rohkem ,kuid teised puuduvad. 
– Põletatud luid. 

8. Käevõru katkend, kokku keeratud, joon. 14:23, lg. veidi õõnespaelne, lm. 1,8, l. 0,8, 
pealmine ots murtud, seesmine sirge, algupärane. 

9.a. Noa tera katkend, p. 9,9, s.l. 1,9. Teine katkend õhuke raudplekk, suurus 2,6 x 2,3. 
– 9.b. Tuluskivi, joon. 22:19, kvartsiidist, suurus 6 x 4,7, s. paksus 2,5, löömise jälgi pole, 
osalt servad ja teine laba tugevasti killunenud. Leitud kalme pinnast kivide pealt. 

10. Käevõru, umb. nagu joon. 15:1, õõnespaelne, teine ots murdunud, lm. 5,8, keskel l. 
0,65, otsal l. 0,6. Katkine ots sobib täiesti :20-ga, kuid murre ei näi olevat vana. 

11. Spiraalsõrmuse ktk., ots ilustatud põikjoontega, terav, lg. lamekumer, lm. 1,9, s.l. 
0,3, on nüüd 3-es tükis. Sisekeerd näib paksenevat ja laienevat; tugev jahune paatina. 

12. T.p.j. ambsõlg, joon. 10:1, p. 8,8, spiraali p,3, sõle kõrgus 1,5. T.p. jala ümber kaare 
mähkuva osa esimene keerd on kärbitud ja mässingu lõppu on eritraadist pandud veel kuues 
keerd, mis ka kärbitud. Spiraali sees raudtelg, nõel olnud eraldi, rauast. Pisut alt lame. 

13. 2 spiraaltorukest, üks 26½ keerdu, lg. kolmnurkne, lm. 0,5; teine 4 keerdu, umb. 
nagu joon. 21:17, lm. 1,2–1,5, lg. lamekumer; mõlemail traadi l. 0,2. 

14. Käevõru, joon. 13:1, lg. õõnespaelne, kujult välja painutatud, lm. 6,7, l. keskel 0,75, 
otstel 0,6. Keskelt katki murdumas. 
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15. Käevõru, lg. lamekumer massiivne, tüüp joon. 16:2, otsad vastamisi, lm. 6,9 x 5,3, 
l. 0,5. 

16. Käevõru, katkend, lg. lamekumer massiivne, tüüpi joon. 15:11, katkendi p. 5,3, l. 
tervel otsal 0,58, katkisel 0,60, paksus 0,38. 

17. Prillspiraalripats, ühes ketitükiga, joon. 13;14, ripatsi p. 1,25, prillide l. 2,1; 
ketilülide lg. ümmargune, lm. 0,6. Eraldi 5 ketikatkendit, tugeva jahuse paatinaga. 

18.a. Sõlepinge, ja pool spiraalrulli, milles raudtelg, spiraali p. 1,7, 8 keerdu, pinge lg. 
lamekumer, alt pisut õõnespaelnegi, nagu joon. 18:3, l. 0,11. Teises otsas keerdub vaid 1 kord 
ümber telje, kuid lahtine ots mitte sisse, vaid välja poole, seega spiraalist eemale. – 18.b. 
Spiraalsõrmuse katkend, lahti venitatud, lg. lamekumer, p. 4,5, l. 0,2, otsas jahuse paatina 
klomp. 

19. Käevõru, joon. 22:13, suurus 4 x 2,7, paksus 0,25 raudteljega, mis mässitud õige 
tihedasti peene ümmarguse pronkstraadiga. Võru raudtraadist, suurus 3,55 x 2,5, ümmarguse 
traadi paksus 0,2. 

20.a. Kõvernuga, katkine, joon. 23:9, p. 4,6, s.l. 1,4. – 20.b. Käevõru katkend, p. 2,2, l. 
0,6, katkine ots sobib kokku 2432:10-ga. – 20.c. Spiraalsõrmuse katkend, 1½ keerdu, lg. 
lamekumer, lm. 1,7, l. 0,28, paks 0,13, üks ots on olnud ristsoonekestega. – 20.d. 2 spiraaltoru 
katkendit, esimene p. 1, lm. 0,5, l. 0,15, lg. lamekumer, teine p. 0,7, lm. 0,8, ümmargusest, 
peagu 4-kandilisest traadist, l. 0,17, mõlemad otsad murtud või maha viilitud, teises otsas 
spiraali siseküljel jooni. – 20.e. 2 pronksrõngakest, lm. 1 ja 0,6. 

21. Noa katkend, joon. 24:9, p. 11,28, s.l. 1,6. 
22. 2 noa katkendit, esimene roots ühes rauast pidemerõngaga joon. 24:5, p. 8,4, rõnga 

jämus 2,3 x 2,1; teine murtud teraga, joon. 26:8, p. 12,1, sellest rootsu p. 5,5, tera s.l. 1,7. 
23.a. Kaksikripatspeanõela peaosa, joon. 12:4, avald. ka Tallgren 1925, tahv. VI:1, p. 

4,2, l. 3,8. Kuulub kokku 45.b-ga. – 23.b. 6 spiraaltorukest, lg. lamekumer, 27½, 16½, 13½, 8, 
7 1/5, ja 5 1/8 keerdu, lm. 0,7–0,5; 2 tükki veidi lahti venitatud. – 23.c. Ketitükk, joon. 12:10, 
üksikute lülide lg. ümmargune või seest pisut lamedam, lm. 0,6, 18 lüli, p. 8,9, viimane 19-
nes lüli muutub rombikujulise läbilõikega pikenevaks sabaks, see murdejäljega. – 23.d. 
Spiraalsõrmus, 4½ keerdu, lg. lamekumer, lm. 2,1, l. 0,2, otsad põikjoonekestega ilustatud. – 
23.e. Sõrmus, joon. 17:12, õõneskumer, lm. 2,3, l. 0,75–0,65. Tugeva jahuse paatinaga. – 23.f. 
Spiraalsõrmuse katkend, lg. lamekumer, suurus 2,25 x 2, otsad painutatud sissepoole, tugev 
jahune paatina. – 23.g. 2 pronkstraadi katkendit, lg. ovaalne, pl. 4,2 ja 3, traadi paksus 0,3 x 
0,2. – 23.h. Kuljus, joon. 13:4, suurus 2,2x 1,5. – 23.i. Spiraaltoru, joon. 21:10, lg. 
lamekumer, umb. 34 keerdu, lm. 0,55. 

24. Kivimunak, vilgu-kiltkivist,1 kuudisekujuline, üks külg on ära, suurus 6,15 x 5,65 x 
5,8. 

25.a. Spiraalsõrmus, lg. lamekumer, 3½ lahtihoiduvat keerdu, üks ots ilustatud 
ristjoonekestega, lm. 1,6, l. 0,13. – 25.b. Spiraaltorukese katkend, lg. ümmargune, p. 0,8, lm. 
0,7. 

26. Spiraalsõrmuse katkend, 1½ ringi, lg. lamekumer, kujult korratu, l. 0,2. 
27.a. Spiraalsõrmus, joon. 21:8, 6 keerdu, lg. kolmnurkne, lm. 2,2, l. 0,3. – 27.b. 2 

klaashelmest, üks suurem helesinine silinderjas, p. 0,67, lm. umb. 0,8; teine olnud 
kuldfooliumiga, pudenenud pealispinnaga, suurus 0,6 x 0,6. Sinisel küljes pahkus, v.-o. tules 
sulanud või juba valmistamisel tekkinud rike. 

28.a. Kärbissõlg, joon. 8:5, p. 8,6, teljetoru p. 6,1, sõle kõrgus 3,1. Teljetorul hari, mis 
teljetoruga kokku kasvanud, hari pealt lame, kahe pikisoonega. Hari katab teljetoru keskele 
tehtud sisselõiget, kus raudtelje ümber on käinud raudnael, millest jäänuseid ka nõelahoidjas. 
Viimane sarnaneb silmiksõlgede omale. Suured kumerad oksad, mis pealt 2–3 kitsa ja 2 laia 
soonega, moodustavad ühes 5 fassetilise kaarega ühise alt õõnsa pinna. Jalanupp on seevastu 
massiivne. – 28.b. 2 spiraaltorukest, lg. kolmnurkne, tugeva jahupaatinaga, 14 ja 13 keerdu, 
lm. 0,5. 

29. Pintseti pool, joon. 23:2 (seestpoolt), p. 6, s.l. 1,5. 

                                                           
1 Kõik kiviesemed on lahkesti läbi vaadanud ja määranud dr. K.Orviku ja osalt prof. A.Öpik (nr.id 
2481:38, 131, 167; 2486:66, 89, 173). 



 35

30. Kõvernuga, joon. 23:13, p. 7, s.l. 1,4. 
31. Kuljus, nagu joon. 13:4, sees kuulike, kõrgus 22, lm. 1,6 x 1,4. 
32.a. Nuga, joon. 22:22, p. 20,9, s.l. 2,2. – 32.b. Käevõru ktk., joon. 22:13 võru 

otsakatkend, p. 2,3. Kummalgi üks otsadest värske murdega. 
33.a. Nuga, joon. 26:4, p. 15,3, s.l. 1,1. – 33.b. Nuga, joon. 26:5, p.15. 
34. Rauatagi, suurus 2,8 x 4x 29. 
35. 2 spiraali katkendit, nagu joon. 21:17, lg. lamekumer, mõlemal 1 2/3 keerdu, lm. 

1,2, tugeva jahupaatinaga. 
36. Millefiori helmes, joon. 2.6 (ülemine), suurus 1 x 1,3. 
37. Kivimunak, graviit, kujult sarnaneb umb. joon. 28:11, kuid korratum ja ümardatum, 

lm. 8,7 x 8, kõrgus 5,4. 
38.a. Rauatagi, suurus 3,9 x 2,6 x 0,8. – 38.b. Spiraaltorukese katkend, lg. lamekumer, 

p. 1,1, lm. 0,65, 5 1/5 keerdu; pisike pronkstükike, mingi võru katkend. 
39. Spiraalsõrmus laieneva keskosaga, joon. 19.21, katkine, 3 tükis, lg. paelne, lm. 2,2 

x 2, s.l. 0,8, tugeva jahupaatina all. 
40. Spiraalsõrmus, ligi 3 keerdu, lg. kolmnurkne, üks ots veidi õõnespaelne ja lahti 

tõmmatud, lm. 2,1, l. 0,3. 
41. Kivimunak, joon. 29:5, avald. ka Moora 1932, joon. 26:4, peeneteraline hele 

graniit, korrapärane silinderkumerate otsadega, lm. 6 x 6,3, kõrgus 6,45. 
42. Sõrmus, joon. 17:15, lg. lamekumer, lm. 2,25, l. 0,45–0,58, paks kuni 0,26. 
43. Spiraalsõrmus, 3 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,2, l. 0,21, kaetud paksu jahupaatinaga. 
44.a. Savinõutükk, suurus 2,8 x 1,9, paks 0,8. – 44.b. Rauatagi, suurus 3,2 x 2,7 x 1,7. 
45.a. Ambsõle kaar, joon. 11:2, p. 6, jala s.l. 1,9; jalaosa kolmnurkselt laienev, lame ja 

servadest katkine, pronksist nõelahoidja on olnud alt veidike nõgus, kaare keskel on 
algupäraselt olnud neediga mingi pealistus, sealtkohalt kaar murdunud ja parandatud alla 
asetatud pronksplaadikesega; peaoks on lühike nupu kujuline ja telje kohalt soonitud. – 45.b. 
Rinnanõela ktk., kuulub kokku nr 23.a-ga, vt. joon. 12:4, p. 7,9. 

46.a. Spiraaltoru, 5 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,45, p. 1,05. – 46.b. Savinõu ääretükk, 
serv kumer, suurus 1,8 x 1,4, paks 0,4–0,58. 

47.a. Noatera katkend, tüüp joon. 24:9, p. 10,2, s.l. 0,8 vastu rootsu. – 47.b. 
Spiraalsõrmus, joon. 19:2, 2 1/3 keeri, lg. lamekumer, massiivne, lm. 2,3, l. 0,4. 

48. 2 spiraalsõrmuse katkendit, ühest võrust, üks keer eraldi, lahti venitatud, teine osa 
ligi 2 keeri, lm. 2,1, lg. lamekumer, õhuke, s.l. 0,24. 

49. Võrukatkend, mõlemad otsad murtud, lg. lamekumer, osalt kolmnurkne, l. 0,45, lm. 
2. 

50.a. Sõrmus, lahtine, joon. 18:13, lg. lamekumer, lm. 3,3. 2,2, l. 0,46. – 50.b. 
Pronkshelmes, lm. 1, p. 0,8, tugeva jahupaatinaga. – 50.c. 3 spiraaltorukese katkendit, lg. 
lamekumer, p. 0,9; 0,8; 0,6; lm. 0,5; tugeva jahupaatinaga. 

51.a. Kärbissõlg, joon. 8:4, p. 5,7, teljetoru p. 3,8; Kõik 3 oksa pikuti õõnsad, nii et 
need lõikuvad sügavamale kaare õõnsusest; teljetoru eraldatud peaoksast, see vahemine 
kaareosa 4 mm kitsam tavalisest kaarest; teljetorul hari, mis teljetorust eraldatud soontega, 
nagu oleks hari iseseisva osana peale pandud, keset harja soon; peaoksal 2 ääresoont laiad, 
keskmine kitsas, harjakesed kummalgi pool kesksoont kärbitud; jalaoksal 3 soont, 2 keskmist 
harja kärbetega; jalanupp lühike, ühe tugeva soonega; teljetorus raudtelg, nõel olnud rauast. – 
51.b. Käevõru katkend, kokku keeratud, joon. 14:24, lg. õõneskumer, lm. 2,6, l. 0,74. 51.a. ja 
b saadud Jalapuu talu peremehelt. 

52. Spiraalsõrmus, 4 1/3 keeri, otsad teravnevad, lg. lamekumer, lm. 2,1–2,3, l. kuni 
0,3. 

53. 2 spiraalsõrmuse katkendit, laieneva keskosaga nagu joon. 19:21, s.l. 0,6, kaetud 
jahupaatinaga, otsakeeride lg. lamekumer, keskkilp paeljas. – Ribitükike, mille ühel otsal 
veidike pronksipaatinat. 

 
C.  
D.  
E.  
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F. Leiud asuvad AI 2481. Kaevas A.M.Tallgren 1922.a. sügisel. 
 
1. Savinõutükk, põhja-külje üleminek, põhi tasane, paksus 0,9, küljel 0,6, suurus 4 x 

5,5. Kaevamisala NO nurgast. 
2. Spiraalsõrmus, joon. 19:5, 3½ lahtihoidvat keeri, lg. lamekumer, otsad ilustatud, lm. 

2,1, l. 0,3. 
3. Spiraalsõrmus, joon. 19:23, 3 1/3 keeri, lg. peagu paelne, lm. 2,1, l. 0,2–0,3. 
4. Spiraalsõrmus, 1 2/3 keeri, lg. lamekumer, otsal ristjooni paatina all, veidi 

paenutatud, lm. 2,3, l. 0,3, paksus kuni 0,2. 
5. 7 spiraaltorukest, lg. ümmargune ja lamekumer, p. 1,8–0,6, lm. 0,7–0,4. Leitud nr. 2–

4 piirkonnast. 
6. Luud, leitud nr. 2–4 joonest ida poole. 
7. Võru katkend, õhukesest lamedast kuni 0,6 laiast traadist, otsad murdunud, lm. 2,2 x 

1,45. Võib-olla laia sileda keskplaadiga spiraalsõrmusest? 
8. Spiraalsõrmuse ktk., lg. lamekumer, otsad ülestikku, teisel otsal ristsooni ja –jooni, 

lm. 1,8, l. 0,8. 
9. Spiraalsõrmuse ktk., lg. lamekumer, kujult välja venitatud, l. 0,3, paks 0,15. 
10. Spiraaltoru, lg. lamekumer, 35 1/6 keeri, kujult vähe kõver, lm. 0,6. 
11. Spiraaltoru, 34 keeri, lg. lamekumer, kujult vähe kõver, lm. 0,6. 
12. Luud nr. 7–11 piirkonnast. 
13. Savinõutükk, 2,5 x 2,5, paks kuni 0,87. Leitud nagu nr. 12. 
14. Noa katkend, joon. 26:1, p. 19,1, s.l. 2,7. Leitud nagu nr. 12. 
15. Lõualuu, põletamata. 
16. Kivimunak, joon. 29:1, väga peeneteraline hele graniit, silinder veidi nõgusate 

otsadega, väga korrapärane, lm. 6,1–6,3, kõrgus 6,1. 
17. Spiraalsõrmus, natuke üle 2 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,3, l. 0,2, paks 0,13. 
18. Kivimunak, porsunud graniit, korratu kuudis, suurus 6 x 6,3 x 7. 
19. 2 spiraalsõrmuse katkendit, üks 2½ lahtihoidvat keeri, otsad peenenevad, lm. 2,2, l. 

0,22, teine välja venitatud ja kahes otsas, l. 0,3, mõlemate lg. lamekumer. 
20. Kivimunak, joon. 29:6, hele peeneteraline graniit, korratu, aga ühes nurga skuudis, 

sile, suurus 6,4 x 6,3 x 6,7. 
21. Kivimunak, hele gneisjas graniit, väga tugevasti porsunud, korratu, natuke 

lapergune, suurus 8,6 x 8,4 x 7,2. 
22. Spiraalsõrmus, 4 keeri, lg. lamekumer, otsad viltu joonitud 1–1,5 ulatuses, kujult 

kokku surutud, lm. 2,1, l. 0,2. 
23. 25 savinõutükki, üks tasasest põhjast, millega teisedki sarnanevad, pealt kollaka 

pinnaga, seest mustad, kvartsiteradega, paksus 0,7–0,8; ühe kaarduva küljetüki suurus 5,5 x 5, 
paks 0,6, tahv. 25, pealt mustakas ja pruun, seest must. Leitud suuremalt jaolt leidude 20 ja 22 
joonelt, puudutamata maa ligi. 

24. Luud, leitud 20 ja 22 joonest ida poole. 
25. Spiraalsõrmus, joon. 21:6, 3 keeri, keskkeer laienev, harjaga, ääriskeerid 

lamekumerad, otskeerid 2-st kohast ristjoontega, lm. 2,3, keskkeeri l. 0,7, otskeerid 0,36. Vt. 
32. 

26. 3 savinõutükki, neist üks äärest, üks õlamurde kohalt, paksused 0,4–0,5. – 26.a. 
Pronksitükike, sulanud, suurus 1 x 0,7 x 0,3. 

27. Luud, nr. 25–26 piirkonnast. 
28. Raudnõela ktk., lg. ümmargune, ülaots pisut lõhki, p. 6,8, jäme 0,3. 
29. Sõle spiraaltoru ktk. ja pingeots, pinge lg. ümmargune, jämus 0,2, spiraal 9 keeri, 

paelne, sees raudtelg; p. 2,6, spiraali lm. 0,55. 
30. Ambsõlekaar, joon. 10:7, p. 4,7, murdunud jalaosa kohal l. 0,65, jalg laienev, alt 

õõnes, peanupp nähtavasti lühike ja massiivne, pea kohal 5 ristsoont, kaar kitsas, lg. 
lamekumer. 

31. Spiraalsõrmus, 2½ keeri, lg. lamekumer, otsad 2 cm pikkuselt põiksoonestusega, 
lm. 2,4, l. 0,3, jahupaatina. 
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32. Spiraalsõrmus, 4 keeri, tihedasti vastamisi, otsad teravnevad, lg. lamekumer, 
paatina tugev, lm. 2,25 x 2, s.l. 0,32, See leid ja nr. 25 ei ole täiesti kindlad, olid enne 
kataloogimist segi läinud. 

33. Käevõru, joon. 16:1, avald. ka Moora 1932, joon. 24;24, lg. õõneskumer, otsad 
ilustatud, lm. 7,3 x 6,6, l. 0,9. 

34. Kaelavõru (?) ktk., joon. 21:2, lg. ümmargune, p. 7,5, jäme 0,4–0,5. 
35. 2 spiraalsõrmuse ktk,. lg. lamekumer, peagu paelne, tugev jahupaatina, mõlemate 

lm. umb. 2,5, l. 0,25–0,4, mõlemail laiemast otsast tükike murdunud, nii et kokku 4 tükki. 
36. Käevõru, joon. 15:2, õõnespaelne, õhuke, teine ots murtud, teine sirge lõikega, 

keskpaigast katki murdumas, lm. 4,1–4,6, l. 0,7–0,85. 
37.a. Inimese purihammas. – 37.b. 2 sulanud pronksitükki, neist üks joon. 28:9, 

suurused 3,6 x 1,7 x 1 ja 2,1 x 1,4 x 0,7, – 37.c. Savinõu ääretükk, joon. 29:8, suurus 4,1 x 5, 
paksus 0,6. 

38. Kivimunak, väga peeneteraline hele graniit, üks ots nõgus, osalt silinderjas, mitte 
täiesti korrapärane, lm. 6,9–7,5, kõrgus 6,95. 

39. 2 noa ktk., p. 9,1 ja 3,6, s.l. 1,5, pikemal paistab olevat ka pidemekatet, kas rauast?, 
sest siin paksus 0,8 kuni teraseljal 0,5. Numbrid 38–39 on leitud eelmiste numbrite 
piirkonnast. 

40. Sõrmus, joon. 18:11, õõnesharjaline, lm. 2,9, l. 1,4–1,3, kõige laiemas kohas ka hari 
kõige esiletungivam. 

41. Spiraalsõrmus, 3 ¾ keeri, lg. lamekumer, õhuke, lm. 2,1, l. 0,25. 
42. Ihumiskivi, katkine, lg. ovaalne, üks ots kitseneb, üks külg lamedam (ihumisest?), 

suurus 3,5 x 4,1, paks kuni 1,8. 
43. Kaelavõru (?) ktk., nagu joon. 21:2, lg. ümmargune, põlenud, p. 7, jäme 0,4. 
44. Käevõru, joon. 15.7, lg. lamekumer, tules olnud, lm. 6,4 x 5,4, l. 0,75–0,8, paks 

0,28. 
45. Spiraalsõrmus, joon. 19:11, 3 lahtihoiduvat keeri, lg. lamekumer, otsad ilustatud 

kuni 1,9 cm pikkuselt siksakiga, lm. 2,2 x 2,3, l. 0,21. Nr.-id 44–45 on leitud eelmiste 
numbrite piirkonnast. 

46. 2 spiraaltoru, joon. 22:14, lg. lamekumer, lm. 0,55, tulejälgi. 
47. Naast kummis keskosa ja äärega, joon. 14:17, kummis keskosa ja ääre vahel 

kontsentriline nõgu, milles 2 auku pealeõmblemiseks, lm. 2,35, kõrgus keskel 0,6. 
48. Pintseti ktk., p. 2,5, l. 1,1, ülemine aas alla poole keeratud osadega; tükike lahti 

murdunud. – Pintseti lehe ktk., p. 3,2, l. all 1,6, ülemises osas 1,1, mõlemad murdunud, 
kuulub aasakatkendiga nähtavasti ühte. – Mingi raudeseme katkend, p, 3,4, s.l. 2. 

49. 3 naastu katkendit nagu nr. 47, ühe teravama lm. 2,2, joon. 14:21. 
50. Käevõru ktk., joon. 15:10, lg. lamekumer, massiivne piki ääri ilustatud, p. 5,5, l. 

1,4, paks 0,45; tules olnud. 
51.a. Spiraalsõrmuse ktk., ¾ keeri, lg. lamekumer, ristsoontega ühel otsal, l. kuni 0,3. – 

51.b. Pintseti pool, joon. 25:6 (seestpoolt), p. 7,7, s.l. 2, ülal 1,05. Tõenäoliselt moodustab 
koos nr. 48 ühise pintseti. – 51.c. 2 noa katkendit, p. 4,5 ja 3,4, l. 1,4 ja 1,5. 

52. Naast nagu nr. 47, lm. 2,35. 
53. 3 spiraaltorukest, lg. lamekumer, 31, 11½ ja 10 ¾ keeri, lm. 0,5–0,63. 
54. Spiraalsõrmus, 2½ keeri, lg. lamekumer, õhuke, lm. 2,1–2,25, l. kuni 0,3. 
55.a. Pronkskatkend, joon. 14:9, pool torukesest, p. 2, siseäärte vahe 0,8. – 55.b. 2 

sulanud pronkstükki, teine joon. 28:6, suurused 5,6 x 1,8 x 0,9 ja 3 x 1,8 x 1. 
56. 8 savinõutükki, paar ääre- ja põhjaosa, suurim ktk., 3,4 x 2,8. 
57. Luud. Nr.-id 56–57 on leitud nr.-ite e–58–48–81 leiualalt. 
58.a. Ambsõle kaar, joon. 10:5, p. 7, kaar ja jalg pealt fatseteeritud, alt massiivne, lame, 

pronks sulandu, pea juures asuvad 2 kärbetega rõngast, teised 2 kaare lõpus vastu jalaosa; 
jalaots ümmardatud, profileeritud (2 soont – 3 harjakest), ümber sile, lahtine pronkstraadist 
rõngas; nõelahoidja valatud. – 58.b. 2 spiraaltorukest, lg. lamekumer, 3½ ja 4 keeri, lm. 0,6. 

59. Spiraalsõrmus, 2½ lahtihoiduvat keeri, lg. lamekumer, õhuke, lm. 1,95, l. 0,2. 
60.a. Kõvasi, kivist, joon. 27:15, p. 8,5, s.l. 3,2, paks 0,9. – 60.b. Sulanud pronkstükk, 

suurus 1,5 x 1,4 x 1. 
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61. Spiraalsõrmuse ktk., 1½ keeri, lg. lamekumer, lm. 2,2, l. 0,25. 
62. Spiraalsõrmus, joon. 19:4, 2 1/5 keeri, teine ots murdunud, teine ilustatud, lg. 

lamekumer, lm. 2,1 x 2,25, l. 0,5, musta, sileda pinnaga. 
63. (puudub.) 
64.a. Sõrmus, sarnaneb joon. 17:15, lg. lamekumer, lm. 2,2–2,4, l. 0,4–0,5. – 64.b. Noa 

ktk., p. 3,3, l. 1,6.– 64.c. 2 spiraaltorukest, peenikesed 7½ ja 9 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,3. 
65. Spiraalsõrmus, 2½ keeri, lg. ümmargune resp. pisut ovaalne, lm. 2,4–2,25, traadi 

jämus 0,2 x 0,23. 
66. Sõrmus, lg. lamekumer, paksemas osas aga kolmnurkjas, lm. 2,65, l. 0,5–0,3, paks 

0,2–0,3. 
67. Naast (puudub). 
68. 66 savinõutükki, ääreosi 8, õlamurdekohalt 7 ja külje-põhja ülemineku osi 6; üks 

viimastest joon. 29:13. Savikoostis suhteliselt peen, värvus üldiselt heledad pruunjad toonid. 
Leitud nr. 59–66–71 leiualalt. 

69. Luud, leitud nagu nr. 68. 
70. T.p.j. ambsõlekaar, joon. 10:6, p. 7,2, jalg katki, mähisest 3 keeri alles, kaar mähise 

kohal pisut kitsam, kaar nagu jalgki alt õõnes, peaoks on mässitud pronkstraadiga. 
71. Käevõru, joon. 15:8, lg. lamekumer alaosa aga paksem, nii et kaldub kohati, eriti 

otsades, kolmnurkseks, võru osalt hävinenud, lm. 4,9 x 4,2, l. 0,3–0,5. 
72. Kärbissõle ktk., sulanud, joon. 8:3; p. 4,1; sõlg on olnud umb. nagu joon. 2:5; 

säilinud pool teljetoru, millel kesksoonega hari, ja osake peaoksast, nõel olnud rauast. 
73. Keti ktk., ühekordsed lülid, lülitraat ümmargune, lm. 0,6–0,65, kokku 7 lüli. 
74. Luud, leitud nr. 70–73 leiualalt. 
75. 21 savinõutükki, mustast ja pruunist, liivateradega segatud savist, mõnel jooni, rida 

profileeritud külje osi, üks ääreosa näib kuuluvat madalale alusetaolisele nõule, suurus 4,9 x 
2,5, paks 0,4–1,0. Leitud nagu nr. 74. 

76. Käevõru, joon. 16:3, pealt veidi fatseteeritud, otsad 3 lühikese ristjoonega ja 3 
silmaga, l. 0,6–0,7. 

77. Pintsett, joon. 23:5, p. 6,8, lõpuste l. 1,2. 
78. Spiraaltoru, 9 keeri, lg. lamekumer, paar keeri välja venitatud, lm. 0,55. 
79. Luud, nr. 76–78 ümbrusest. 
80. Raudkatkend, joon. 27:8, p. 4,8, l. 0,55, paksus kuni 0,28. 
81.a. Spiraalsõrmuse ktk., lg. lamekumer, lm. 1,95–2,3, l. 0,3. – 81.b. 4 väikest 

vormitut noa katkendit, p. 3,6; 3,3; 3; 2; l. kuni 1,8. 
82. Naast nagu 47, aga terav, joon. 23:1, lm. 2,35. 
83. Spiraalsõrmus, 3 keeri, lg. lamekumer, põlenud, kujult viltu pigistatud, lm. 2,5, l. 

0,25. 
84. Spiraalsõrmus, joon. 19:5, 3 keeri, lg. lamekumer, otsad ristjoontega 2 cm ulatuses, 

lm 2,2, l. 0,25. 
85. Otsaplaadiga spiraalsõrmuse katkend, joon. 19:19, alles üks äärkeer laia plaadiga, 

millel hari, äärkeeri lg. lamekumer, lm. 2,4, s.l. 0,7. 
86. Sõle spiraal, ktk., joon 12:2, sees raudtelg, nõel olnud rauast, p. 2,8, nupu lm. 0,75, 

0,9. 
87. Naast, keelekujuline, joon. 23:3, õhuke, suurus 3,1 x 1,5. 
88. Naast nagu nr. 47, lm. 2,2. 
89. 8 spiraaltorukest, lg. lamekumer, p. 2,2–0,6, lm. 0,6–0,65. 
90. Spiraalsõrmus, joon. 19:8, 3 keeri, viltu pigistatud, lg. lamekumer, otsad 

profileeritud ja 3-e soonega 3-es rühmas ilustatud, lm. 2,5, l. 0,4; paks kuni 0,2; tugeva 
jahupaatinaga. Leitud nr. 81–85–89 leiualalt. 

91.a. 3 spiraalsõrmuse katkendit, igaüks umbes 1 keer, lg. lamekumer, lm. umb. 2,2, l. 
0,25–0,3. – 91.b. 4 sulanud pronksitükki, üks joon. 28:4, teised vähemad. Leitud nagu nr. 90. 

92. Nuga, ktk., joon. 27:2, p. 10,3, s.l. 1,5. Leitud nagu nr. 90. 
93.a. 3 noa (?) katkendit, kaetud paksu rooste korraga, p. 5,9; 2,7; 3,1; s.l. 2,2. – 93.b. 3 

põlenud puukooretükki. Leitud nagu nr. 98. 
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94.a. 25 savinõutükki, neist 1 ääretükk, teine 30:12, joon. 29:12, 4 tükki on 
üleminekukohalt põhjale, neist suurim joon. 30:20. – 94.b. Raudkatkend, suurus 3,3 x 2,8, 
paks kuni 0,8. Leitud nagu nr. 90. 

95. Luud, leitud nagu nr.90. 
96. Naast nagu 47, lm. 2,35. 
97. Spiraalsõrmus, joon. 19:6, 2½ keeri, lg. lamekumer, kujult laiali vajutatud, teine ots 

murtud, lm. 2,3 x 2,8; l. 0,27–0,2. 
98. Kaelavõru (?) ktk., nagu joon. 21:2, lg. ümmargune, p. 3, l. 0,4–0,44. 
99. Nuga, joon. 27:1, paindunud rootsuga, p. 16,6, selles teraosa 6,4, s.l. 2,1. Leitud nr. 

96–98 ümbruskonnast, samuti leiud nr. 100–102. 
100. Peitlike, tulelöömiseks tuluskivist, rauast, joon. 27:6, ühe otsa lg. ümmargune, 

pikem osa lapergune; p. 7,2, s.l. 0,8, paksus 0,47. 
101. Luud. 
102. 32 savinõutükki, üks sirge servaga tükk joon. 30:10; üks riibitud küljetükk joon. 

31:5; 2 põhjaosa riibitud küljega joon. 30:22, 23; väikese savinõu katkend joon. 29:9, kuulub 
samasse nõusse kui joon. 29:10. Peale nende rida põhja, serva ja profileeritud küljetükke. 
Koostis suhteliselt peeneteraline, värvus hele kollakas-pruunjas pindadelt, seest mustjas. 

103. Spiraaltoruke, 30 keeri, lg. lamekumer, umbes keskkohalt üks spiraal välja 
venitatud, lm. 0,6. 

104. Spiraalsõrmus, laia keskkilbiga, millel hari, joon. 19:22, 2 1/6 keeri, äärkeerid 
ristjoontega, kilbil näha piki äärt punktiiri, lm. 2,2, s.l. 0,5. 

105. Silmiksõle katkend, joon. 5:5, sulanud, p. 4,6; säilinud pool spiraali, milles 
raudtelg, pingehoidja on ilustatud rist- ja diagonaaljoontega; pea on laienenud nuppudeks. 

106. Kivimunak, joon. 29:4, hele graniit, vaadikese kujuline, korrapärane, otsad 
nõgusad, lm. 7,3–7,5, kõrgus 6,3. 

107.a. 2 spiraalsõrmuse katkendit, lg. lamekumer, üks kokku surutud 1½ keeri, l. 0,4–
0,5, teine ½ keeri, l. 0,2. – 107.b. Käevõru ktk., ots, joon. 15:6, tugevasti põlenud, lame, v.-o. 
olnud veidi õõnespaelne, otsal 5 ristjoont, siis 3 diagonaaljoont ja jälle nähtavasti ristjooni, p. 
2,8; l. 1,2. 

108. 21 savinõutükki, nendest 3 ääreosa joon. 30:3, 4, 9, üks v.-o. uurdelist põhja 
omanud küljetükk ja 1 põhjatükk joon. 30:21. Peale nende veel mõni põhja- ja servatükk. 

109. Luud, leitud ühes nr. 107–108-ga nr. 103–106 leiualalt. 
110. Käevõru, joon. 14:26, lg. õõnespaelne, tugeva jahupaatina all, lm. 6,4 x 5,7; l. 

otstel 0,74, keskel 0,8. 
111. Spiraalsõrmus, 4 lahtihoiduvat keeri, lg. lamekumer, teravnevad otsad 0,5 ulatuses 

ristjoontega, lm. 2,1, l. 0,2–0,23. 
112. Käevõru, lg. lamekumer, üks ots lahti tõmmatud, lm. 6,5 x 5,4; l. 0,45–0,6; tugev 

jahupaatina. Leitud nr. 110–111 piirkonnast. 
113.a. Spiraalsõrmus, 2½ keeri, lg. lamekumer, üks ots murtud, lm. 2,1; l. 0,3; 

jahupaatina tugev. – 113.b. Spiraalsõrmuse ktk., lg. lamekumer, l. 0,23. – 113.c. Spiraaltoru, 
lg. lamekumer, p. 1,5, lm. 0,5. Leitud nagu nr. 112. 

114. Spiraalsõrmus, 1½ keeri, lg. lamekumer, üks ots murdunud, lm. 2,4; l. 0,32. 
115. Spiraal, 2 keeri, lg. lame, lm. 1,3; tugev jahupaatina. 
116.a. Šlakitükk, mõni osa klaasistunud, joon. 28:2, suurus 6,2 x 4,4 x 3,4. – 116.b. 19 

savinõutükki, neist üks üleminekutükk põhjale joon. 29:11, mõned riibitud, koostis kore, 
paaril tükil sisepinnal musta põlenud süsist massi. 

117. Luud, leitud nagu ka nr. 116 leidude nr. 110–115 piirkonnast. 
118. Kärbissõlg, joon. 8:7, teljega, p. 4,6, telje p. 4, sõle kõrgus 1,4 (jalanuppu 

arvestades aga 1,65); alt lame, nõelahoidja lühike, jalanupp ümmargune. 
119. Sõrmus, joon. 18:7, õõnesharjaline, lm. 2,6; l. 0,85–0,7, suurima laiuse kohalt hari 

kõige esile tungivam; leitud nr. 118 ja 123 piirkonnast või ka osalt ida poole. 
120. Spiraalsõrmus, 5 keeri, lg. lamekumer, paksu jahupaatina all, lm. 1,8, l. kuni 2,2. 

Leitud nagu nr. 119. 
121. Spiraalkäevõru (lapsele)?, joon. 22:11, välja murtud, sees raudtelg, mille ümber 

spiraal mässitud, jämus 0,37. Leitud nagu nr. 119. 
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122. Raudtelje ktk., lg. ümmargune, p. 3,1, l. 0,4 (2- murdunud). 
123. Nuga (puudub). 
124.a. 7 spiraaltoru katkendit, lg. lamekumer, p. 1,9–1, lm. 0,7–0,38. – 124.b. 2 

pronkskatkendit, poolrõnga kujulised, tõenäoselt spiraalsõrmusest, l. 0,6. Kõik tugeva 
jahupaatina all. Leitud nagu nr. 119. 

125. Kärbissõle profileeritud jalanupp, joon. 14:6, sees raudtelg, p. 1,6, l. 0,7; leitud 
nagu nr. 119. 

126. Luud, leitud nagu nr. 119. 
127. 6 savinõutükki (puuduvad), leitud nagu nr. 119. 128. Luud, leitud nr. 130–137 

piirkonnast. 
129. 18 savinõutükki, neist üks 4 cm kõrge savinõu katkend joon. 29:10. Peale selle 

mõned servatükid. Leitud nagu nr. 128. 
130. Kivimunak, graniit, kujult kuudis, pind krobeline, suurus 6,4 x 6 x 6. 
131. Kivimunak, joon. 29:7, pürokseniit, võib-olla osalt amtiboliit, kujult kuudis, 

suurus igati 5,7. 
132. Nuga, joon. 26:12, p. 8,4; s.l. 1,6; roots on moodustatud lihtsalt servade laiemaks 

tagumisega; veidi kaarjas. Leiti nagu nr. 128. 
133. Odaotsa ktk., joon. 27:7, teine pool ära murdunud, olnud lõikelt rombiline, p. 8,2, 

s.l. 1,5. Leitud nagu nr. 128. 
134. Spiraaltoru, ligi 29 keeri, kõver, lg. lamekumer, lm. 0,6. Leitud nagu nr. 128. 
135. Pronksrõngake, lahtine, lg. lamekumer, lm. 1,3; l. 0,2. Leitud nagu nr. 128. 
136. Naast, väike, üles kummitud keskosa, äärest katki, olnud kahe vastamisi asetatud 

auguga, lm. 0,8, kõrgus 0,23. Leitud nagu nr. 128. 
137. Vöökatkend, joon. 21:12, nahk umb. 0,2 cm laiade pronksneedikestega tihedasti 

ilustatud, paksus umb. 0,15. 
138. Kivimunak, kvarts-profüür, kuju korrapäratu, kuigi tahuline, pinnal mõned lohud, 

suurus 8,3 x 8,9 x 8,1. 
139. Luud, leitud eelm. piirkonnast. 
140. Sõrmus, joon 18:5, õõnesharjaline, lm. 2,7, l. 1,05; ühtlaselt lai. 
141. Noa ktk., p. 5,5; l. 1,5. 
142. Luud, leitud nr. 140–141 piirkonnast. 
143. 3 savinõutükki, üks peagu mustast savist, kujult kumer küljetükk, suurus 3 x 3,3, 

paks 0,7; leitud  nagu nr. 142. 
144. Sõrmus, sarnaneb joon. 17:15, lg. lamekumer, lm. 2,4; l. 0,4–0,47. 
145. Spiraaltoru, lg. kolmnurkne, kohati kulunud lamekumeraks, 16 keeri, lm. 1,15. 
146. Spiraalsõrmus, 2 keeri, lg. ümmargune, lm. 1,9, l. 0,2. Leitud nr. 144–145 

piirkonnast. 
147. Kolmikhelmes, pronks, sees raudtelg, p. 2,6, jämus 0,95. Leitud nagu 146. 
148. 2 savinõutükki, üks tükk tasase põhjaga nõust, savi tumepruun; leitud nagu nr. 

146. 
149. Luud, leitud nagu nr. 146. 
150. Luud, leitud nagu nr. 152–154 piirkonnast. 
151. 30 savinõutükki, üks küljeprofiil joon. 30:6, üks küljetükk joon. 31:4, peale nende 

põhja-, serva- ja küljetükke. Leitud nagu nr. 150. 
152.a. Sõrmus (puudub). – 152.b. Putke ktk., odaotsast?, joon. 27:9, p. 4,3; l. 2,4. 
153.a. 3 kuldfooliumiga klaashelmest, suurus 0,6 x 0,8; 0,6 x 0,7. – 153.b. Spiraaltoru, 

7 1/3 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,8. 
154. Ripats, joon. 13:9, aasas spiraal raudteljel, suurus 3,8 x 3,25, aasa l. 0,6; spiraali 

pikkus aasani 2,8. 
155. Luud, leitud nagu nr. 150. 
156. 4 savinõutükki, nendest 2 tasase põhjaga nõukatkendit ja 2 ääretükki, neist teine 

väljapoole painutatud ja siis uuesti sisse keeratud servaga. – Rauatükk, suurus 3,1 x 1,9. 
Leitud vastu kaevandi lääneserva umb. 1 m laiuse ja 4 m pikkuse ala piirkonnast, vastu leide 
nr. 140–145. 

157. Luud, leitud nr. 160–161 leiualalt. 
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158. Kivimunak, joon. 28:13, kvartsiit, suhteliselt korrapärane ja sile, üks ots madala 
nõoga, suurus 6,5 x 6,9, kõrgus (nõoga otsa kohalt) 6,55. 

159. 1 savinõutükk, leitud nagu nr. 157. 
160. Ripats, joon. 13:10, p. 3,7, l. 3,2. 
161. Naast, kinnitatud 2-e pr-neediga raudalusele, joon. 21:5, kahe kontsentrilise alt 

kummitud ringiga, lm. 2. 
162. Luud, leitud nagu nr. 157. 
163. 13 savinõutükki, üks neist väikese lameda põhjaosaga. 
164. Raudtelg, paistab pronksspiraaliga olevat ümbritsetud, p. 3,1. 
165. Sulanud pronksitükk, joon. 28:7, suurus 6,3. 3,6. 1,3. 
166. Kivimunak, gneiss, peagu täiesti ümmargune, lapergum, pind osalt kare, suurus 

8,7 x 7,8 x 6,5. Leitud nr-te 85–89 piirkonnast. 
167. Kivimunak, joon. 29:2. – pyrokseniit, võib-olla osalt amfiboliit, lapergune, 

silinderkülg peagu korrapärane, ühest kohast nagu kilg väljas, üks otstahu serv lameda 
üleminekuga küljele, otsad natuke nõgusad, lm. 7,9 x 8,5, kõrgus kuni 6,2. Leitud nr. 70–73 
piirkonnast. 

168. Kivimunak, graniit, kujult korratu, krobeline, suurus 7,7 x 8 x 6,9. Kivile oli 
kirjutatud 64 ja sedel juures Tallgreni käekirjaga: vale number. Seega leiukoht teadmata. 

 
 
 
 

D. Leiud asuvad AI 2486. 
Kaevas H. Moora 1922.a. suvel (1–90) ja sügisel (90.a.–198). 

 
 
1. Ripats, joon. 13:5, aasas raudtelg, p. 1,9; l. 1,5. 
2. Silmiksõlg, eesti seeria, joon. 5:1, p. 6,3, spiraali p. 2,85; sõle kõrgus 2,7; spiraalis 

raudtelg, nõel spiraali ja pingega ühest tükist, aga spiraali juures katki läinud. Süg. umb. 10 
cm, kivilt. 

3. Spiraaltorukese tükke, 3 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,7. 
4. Plekkriba rauast, üks ots kahekorra keeratud, suurus 7,8 x 2,8. Uueaegne, sügavus 

20. 
5. Rõngaspeaga nõel, ülemine aas katki, joon. 13:8, p. 4,8, pea lm. 1,5, pea lg. 

ümmargune, vähe fatseteeritud.  
6. Ripats, joon. 13:6, aasas raudtelg, sellel kahel pool aasa spiraalmähist, spiraali p, 1,7, 

l. 0,5, ripatsi p. 1,8, l. 1,2. Kivilt, sügavus 25. 
7. Ripats kolmnurkne, joon. 13:7, p. 1,8, l. 1,4, aas tugev. Samalt kivilt kust nr. 6, süg. 

25. 
8. Spiraaltoruke, 8 keeri, lm. 0,6, tugev jahupaatina. Süg. umb. 40. 
9. Prillspiraalsõrmus (kadunud). Süg. 25. 
10. Spiraalkatkend, 2 keeri, lg. lamekumer, lm. 1,2, l. 0,2, tugev jahupaatina. Kivilt, 

süg. 30. 
11. Spiraalkatkend, lg. lamekumer, otsad vaheliti, lm. 1,5, l. 0,2, tugev jahupaatina. 

Süg. 30. 
12. Spiraal, üle 2-e keeri, lg. paelne, lm. 1,6; l. 0,35. Süg. 30. 
13. Käevõru ktk., lg. lamekumer, p. 6,5, l. 0,6–0,65, paks 0,3. Süg. 30. 
14. Spiraalsõrmus, 7 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,1; l. 2,5. Süg. 25. 
15. Ratasripats nagu nr. 1 ja 6, joon. 14:7, aasas raudtelg, millel ühel pool 

pronksspiraal, ripatsi p. 2; l. 1,3. Süg. 15. 
16. Spiraaltoru, lg. näib ümmargune, keskosas painutatud, p. 3,5, lm. 0,7, tugev 

jahupaatina. Kivi otsa alt, süg. 40. 
17. Kuldfooliumiga klaasist kaksikhelmes, p. 1,6, l. 0,9. Süg. 30. 
18. Spiraaltoruke, 14 keeri, lg. lame, sees raudtelg, p. 2,9, lm. 0,6. Süg. 40. 
19. 2 spiraaltoru ktk., lg. lamekumer, teisel tükil raudtelg, p. 1 cm., lm. 0,55. Süg. 20. 
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20. Nuga, joon. 26:2, p. 17; s.l. 2,3. Süg.20. 
21. Käevõru, joon. 15:11, lg. massiivne lamekumer, otsad vaheliti surutud, tugeva 

jahupaatina all, lm. 4,2 x 3,4; l. 0,6; paksus 0,4. Süg. 30. 
22. Helmes rohelisest klaasist, suurus 1,3 x 0,9. Süg. 25. 
23. Ketassõlg, joon. 9:1, lm. 6,4. Keskel 5 segmendilise profiiliga ümmargust lohku 

(lm. 1,6, süg. 0,5–0,6), neid piirab tasane lai rõngas, mille küljes 12 ümmargust aasa (aasa lm. 
1); ühes ülemises aasakeses rauaroostet. Süg. 30. 

24. Spiraal (kadunud). Süg. 40. 
25. Spiraaltoruke, üle 12 keeri, lg. kolmnurkne, lm. 0,6. Süg. 25, luude hulgast. 
26. Kuldfooliumiga nelikhelmes klaasist, p. 1,25; l. 0,4. Süg. 25, kivilt. 
27. Kuldfooliumiga kaksikhelmes, laasist, p. 1,92; l. 0,7. Süg. 25, kivilt. 
28. Spiraalsõrmus, 3 keeri, lg. lamekumer, tugev jahupaatina, lm. 2,15, l. keskel 0,35, 

otstes 0,2. Süg. 35. 
29. Kivimunak, graniit, kujult korratu, üks ots pisut nõgus, paari hõõrutud kandiga, lm. 

8,6 x 8,3, kõrgus 7,8. Süg. 25. 
30. Pronksrõngake, lg. lamekumer, otsad vaheliti, lm. 1,3; s.l. 0,4. Süg. 40. 
31. Käevõru, joon. 14:25, veidi õõnespaelne, osalt ära paindunud, lm. 5,6 x 6,9; l. 1–

1,23; tugev jahupaatina. Leitud kahe kivi vahelt. 
32. Nuga, joon. 26:7, p. 8,4; s.l. 1,75. Süg. 15 (?). 
33. Pronksvõru ktk., lg. lamekumer, l. 0,5, kujult kokku surutud. 
34. Raudrõngas lahtiste tagasi keeratud otsadega, joon. 20:2, lm. 3,2, paela l. 0,6. Süg. 

25. 
35. Nuga, joon 26:9, rootsu juurest murdunud, p. 14,1, s.l. 1,8. Lahtisest mullast. 
36. Käevõru, joon. 17:1, lg. lamekumer, otsad ülestikku, paatinast söödud, kuid näib, et 

üks serv on paksem ja kandiline, seega massiivne lamekumer, lm. 3,4, s.l. keskel 0,48, otsad 
0,3. Süg. 15, kivide vahelt. 

37. Spiraalsõrmus, 1 ¾ keeri, lg. lamekumer, lm. 2,1, l. 0,3. Süg. 25, kivilt. 
38. Käevõru, joon. 22:10, pronkstelg mässitud tihedasti peene pr.-traadiga, otsad vabad, 

lm. 3,1 x 3,8, jämus 0,33. Süg. 45, kivi nurga juurest. 
39. Spiraalsõrmus, 4½ keeri, lg. v.-o. ümmargune, lm. 2, l. 0,2, tugev jahupaatina. Süg. 

35, graniitkivitükk läbi. 
40. Kuljus, kaheks lagunenud, suurema osa aasas peenest spiraallülidest ketti, joon. 

22:7, keti p. 5, kuljuse lm. 1,5. Süg. 20, ümbruses palju põlenud luid, eriti pealuutükke. 
41. Noa ktk., p. 3,4; s.l. 1,3. 
42. Noa ktk., p. 3,9; s.l. 1,5, nr-id 41–42 30 cm sügavuselt. 
43. Raudrõngas, paelne, tagasi pööratud otsadega, joon. 20:1, lm. 3,2; keskosas l. 0,79, 

otstel 0,6. Süg. 20. 
44. Sõrmus, veidi õõnespaelne, väljast kumer, tugev jahupaatina, lm. 2,4, l. 0,6–0,5. 

Süg. 30, luupurust. 
45. Ristpeanõel, joon. 13:3, p. 4,6; l. 2,1. Süg. 25. 
46. Eelmise nõela ots, joon. 13:3, paindunud, p. 4,7. 
47. Spiraaltoru, tugev jahupaatina, p. 1,8, lm. 0,5. Süg. 25. 
48. Kõvernoa teraosa, joon. 24:1, p. 3,2; l. 1,25. Süg. 30. 
49. Sõrmus, joon. 18:10, õõnesharjaline, tugev jahupaatina, lm. 3, l. 1–1,1. Süg. 25. 
50. Spiraalsõrmus, 5½ keeri, keerid hoiduvad lahtiselt, lg. kolmnurkne, lm. 2,4; s.l. 0,5. 

Süg. 30. 
51. 3 raudnoa tükki, neist keskmine paistab kõver roots (v.-o. kõvernout) olevat, p. 9,3; 

4,24; 2,6; s.l. 1,8. 
52. Spiraalike, 2½ keeri, lg. lamekumer, tugev jahupaatina, lm. 1,5; l. 0,26. Süg. 25. 
53. Spiraalsõrmus, joon. 18:14, 5½ keeri, lg. kolmnurkne, keskkeerud laiemad, tugev 

jahupaatina, sarnaneb nr. 50-le, lm. 2,5; l. 0,2–0,4. Samast kust nr. 19. 
54.a. T.p.j. ambsõle kaar, joon. 10:4, p. 5,2, sõle kõrgus 1,5; kaar lamekumer, jalaosa 

alt õõnes, jala-kaare üleminek kaarjas, peaoks murdunud, spiraali sees on olnud raudtelg. – 
54.b. Kivimunak, hele peeneteraline graniit, kujult silinderjas ülaots kumer, teine ots nõgus, 
sealt nagu tükk ära löödud; lm. 7–7,3, kõrgus 6,5. 
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55. Kivimunak, gneiss, konarlisem kui eelmine, kaks vastaskülge lamedad, üks serv ära 
löödud, lm. 7,6–8,3, kõrgus kuni 6,4. Talu peremehe poeg leidnud õhtul pärast töö lõppu 
kuskilt suure kivi ümbrusest, mille juures palju põletatud luid. 

56. Käevõru ktk., kokku keeratud, nagu joon. 14:24, lg. lamekumer, üks ots vähe 
kitsam, lm. 2,4, l. 0,5. Süg. 10 (?). 

57. 2 spiraaltorukese katkendit, lg. lamekumer, tugev jahupaatina, p. 3,1 ja 1,2. Süg. 30. 
58. Noa tera ktk., joon. 24:11, p. 10,3, s.l. 2. Süg. 30. 
59. Nuga, joon. 24:10, p. 11,7; s.l. 1,8. Süg. 40, nr. 58-nda lähedusest. 
60. Spiraalkeeruke, lm. 0,7–0,8. – Väike õhuke raudtükk, 2,4 x 1,1. 
61. Pronkstraadi tükk, üks ots aasaks keeratud, lg. ümmargune, p. 1,7. Süg. 30. 
62. Võti, rauast, joon. 27:14, keeratud raudplekist, seest õõnes, kolme keelega, p. 13,2. 

Väike killuke samast võtmest. Süg. 10–15. 
63.a. Spiraalsõrmus, joon. 19:9, 2 lahtist keeri, lg. lamekumer, ots põikjoontega, teine 

katkine, lm. 2,2; l. 0,26. Süg. 30; selle lähedusest süsi ja üks põlenud, ümmarguse lõikega, 
teravamaks tehtud otsaga kepi ots, p. 4,1; väike ots eraldi, p. 1,5. – 63.b. 24 savinõutükki, 
neist 3 joon. 30:8, 16, 17, suurim 7,8 x 4,8, paks 0,6–1,1, mustjashall savi, jäme, suurte 
kvartsiteradega; ääretükk seest must, pealispinnalt hall, suurus 2,3 x 2,2, paks 0,5; kolmanda 
suurus 6,9 x 4,4, paks 0,7–0,8, must, pealt hall, jäme savi, riibitud. Leiti läbilõike nr. 2 
lõunaotsalt suure kivi alt. 

64. Peakilpsõlg laieneva jalaga, joon. 6:5, p. 5,9, jala s.l. 1,9, sõle kõrgus umb. 2,3; 
peakilp õhuke plaat, kaar massiivne, kaarepahkus sooneta, spiraalitelg olnud rauast, tugev 
jahupaatina. Süg. 35 (?). 

65. Sõrmus, joon. 17:13, õõneskumer, lm. 2,3, s.l. 0,45. Süg. 17, kivi servalt. 
66. Kivimunak, joon. 28:11, pyrokseniit, võib-olla osalt amfiboliit, lapergune, osa 

külge õige, suurus 8,3 x 7,6, kõrgus kuni 4,9. Süg. 25, kivide vahelt. 
67. Käevõru (?) ktk., joon. 17:5, lame pael kahe laia lameda soonega välisküljel, 

ilustatud täketega, lm. 1,5, kujult vaheliti pigistatud, l. 0,6. Süg. 20, kivilt. 
68. Sõrmus, joon. 17:8, lg. sisekülg veidi kumer, väliskülg tugevasti kumer, kohati 

peagu harjaline, lm. 2,25, l. 0,35–0,39. Süg. 20, kivilt. 
69. Peakilpsõlg, joon. 6:5, p. 5,5, spiraali p. 3,9 (12–13 keeri), nõel ühine spiraaliga, 

nõelahoidja p. 1,85–2, ilustatud, jalg tagant peagu kinni, kilbi suurus 1,1 x 2,2, 5 soonega 
serval, kilp ja kaar on pealt tinutatud, kaar alt õõnes, sõle kõrgus 2,6. Süg. 30. 

70. Spiraaltoru, 6 keeri, lg. ümmargune, lm. 1. Süg. 25. 
71.a. Pannal ühes rihma otsanaastuga, pronksist, pandlal otsas raudrõngas, joon. 22:2, 

vt. ka Tallgren 1925, joon. 137:6, naastu äärtele needitud õhukesed plekiribad, need keskel 
lameda soonega, suurus pandlal 4,6 x 3,6; otsnaastul 5,6 x 3,7; raudrõngas 2,2 x 2. See ühes 
nr. 71.b., b-ga osalt kivi äärelt, osalt kivide vahelt, süg. 25. – 71.b. 9 naastu, õhuke kummis 
pronksplekk, keskel raudneet, joon. 22:12, lm. 1–0,9. – 71.b. Pronkstükike, joon. 14:18, 
suurus 1,2 x 0,8. – 71.c. Spiraalsõrmus, 5 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,1, l. 0,2. Teiseltpoolt 
kivi. 

72.a. Pannal ühes rihma otsnaastuga, joon. 22:1, Tallgren 1925, joon. 137:6, hõbetatud 
(?), pandla küljes raudhaak, selle p. 4,6; pannal 3,6 x 4,6; naast 5,5 x 3,8. See ühes 71.b,b,c,d-
ga leiti hunnikus kivilt 10 cm sügavuses, ümbrus tihedasti väikeste klompkividega kiilutud. – 
72.b. Hoburaudsõlg, joon. 13:1, Tallgren 1925, joon. 88, sõle lm. 4,6; nõela p. 5,8. – 72.b. 11 
naastu nagu 71.b, joon. 22:12; 7 spiraaltorukest, õige peenest ümmargusest traadist, lm. 0,3, 2 
raudrõnga poolikut. – 72.c. Raudora, otsas haak ja rõngas, ka teine ots lameneb, joon. 22:2, p. 
25,2; lm. kuni 1, rõnga lm. 3,9. – 72.d. Raudriista katkend (noaroots?), lõikes nelinurkne, p. 
8,7. 

73. Spiraaltoru, joon. 22:15, lg. ümmargune, p. 9,75; lm. 0,75. Eelmise kivi (72.a.) ääre 
kohal, 20 cm. 

74. Spiraaltoru, lg. ümmargune, kõver kujult, p. 9; lm. 0,7. Lahtisest mullast, kuhu 
kukkunud kivide kangutamisel. 

75. Kärbissõlg, joon. 8:2, kahes osas, kokku p. 5, pea l. 4,3; kahe oksaga ja laieneva 
peaosaga, mis nurgeliselt liitub fatseteeritud teljetoruga, mille esiküljel lühikeste ristkärbete 
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rida; kaare- ja jalaoks 4 soonega, soontest tekitatud 5 harjakest põikkärbetega; sõlg alt lame; 
jalanupp puudub. Sõlg on kaevamiste juures katki läinud kangiga kivi kaaludes. 

76. Helmes rohelisest klaasist, pikergune, pinda pudenenud, lm. 0,5. Süg. 40. 
77. Käevõru ktk., kokku keeratud, joon. 16:4, õige veidi õõnespaelne, sissekeeratud ots 

terve, väline murtud, lm. 2,8, l. 1,35–1,4. Süg. 10 (?). 
78. Spiraaltoru, lg. lamekumer, keskelt kõver, p. 5,3, lm. 0,7, tugev jahupaatina. Süg. 

45, kivi alt. 
79. Sõrmus, joon. 17:17, õõnesharjaline, lm. 2,6, l. 0,6–0,7. Lahtisest mullast. 
80.a. Kuldfooliumiga klaashelmes, suurus 0,7 x 0,6. Süg. 15, kivilt. – 80.b. 

Spiraaltoruke ja pronkshelmes raudtraadil, joon. 14:8, p. 2,4, helme suurus 0,7 x 0,8. – 80.c. 
Käevõru ktk., sõrmuseks keeratud, joon. 15:5, õõneskumer, lm. 2,4, l. 0,8, teisel otsal 0,9. 
Süg. 15, kivilt, nagu eelmised kaks. 

81. Koonusripats, joon. 14:10, kitsamas otsas seespool kolme keeruga spiraalike (aas?), 
kürgus 0,95, lm. 0,95 x 1,1. Lahtisest mullast. 

82.a. Kuldfooliumiga klaasist kaksikhelmes, p. 1,6, lm. 0,95. Süg. umb. 35. – 82.b. 
Spiraalsõrmus, 2½ keeri, lg. lamekumer, õhuke, lm. 2, l. 0,22. 

83. Spiraalsõrmus, üle 2 lahtise keeri, teine ots murdunud, teisel paar põikjoont, lg. 
lamekumer, lm. 1,9, l. 0,25. Süg. 25, kivilt. 

84.a. Silmiksõlg, eesti seeria, joon. 5:2, p. 7,8, peal l. 2,6, sõle kõrgus 2,85, nõelahoidja 
p. 3,7–3,9, ilustatud keskel kahe ristjoonekesega, millest kummalgi pool diagonaaljoon, 
pingehaak sile, peasarved orneeritud 2 joonega, silmad läbistatud, rõngastatud, kaare 
ornament algab kaarjate “kulmudega”, vastu harja 3 joont, harja teisel pool vastu jalaosa 2 
joont ja kolmnurkne joon, jalal paarisjoontest kolmnurk; kaare ja jala ornament on teostatud 
punktiiris; nõel ühes spiraaliosaga (5 keeri) lahtiselt, lg. ümmargune, p. 7,1. Süg. 30. – 84.b. 
Spiraalsõrmus, joon. 19:14, 1 4/5 keeri, sile, õhuke lame pael, otsad kitsenevad, lm. 2–2,2, s.l. 
0,43. 

85. Pronksnõel aasaks keeratud otsaga, kus raudtelje roostet, (sõlest), p. 7,2, jämus 0,2. 
Süg. 30. 

86. Sõrmus, joon. 18:1, õõneskumer, lm. 2,5, l. 0,72–0,78. Süg. 30. 
87. Sõrmus, joon. 18:2, lg. õõneskumer, lm. 2,43–2,5, l. 0,65–0,73. Süg. 20. 
88.a. Käevõru, lg. massiivne lamekumer, alaäär hoiab väljapoole, lm. 7,3 x 6, l. 0,75. 

Süg. 25, kivilt. – 88.b. Pronksnõel, kõver, teine ots terav, lg. ümmargune, teise otsa lg. 
lapergune (sõlenõel?), joon. 14:4, p. 6, s.l. 0,4. Eelmisest ülevalpool, 20 cm sügavuses. 

89. Kivimunak, väga peeneteraline hele graniit, kujult kerajas, vähemate pindadega, 
suur 6,5 x 6,7. Lahtisest mullast. 

90. Peakilpsõlg, lameda kaarega, joon. 7:1, p. 3,4, kaare l. 0,95–1,1, väike peakilp 1,3 x 
0,55, sõle kõrgus 1,75; spiraal peen, pronksteljega alles ainult ühel pool (6 keeri), nõel olnud 
pinge-spiraaliga ühest traadist, jalg laieneb õige pisut, olnud nähtavasti ilustatud mõne 
joonega; peakilbi ahtakuse tõttu on spiraalitelge ja pinget hoidev ristplaat lühike, kujult 
ümmargune ja jääb vastu kilpi lahtiseks, meenutades silmiksõlgede pinget hoidvat konksu. 
Leidnud talu perepoeg kaevandusest ida poolt augu kaevamisel 1922.a. 

90.a. Nõel, rauast, õhukese rombilise peaga, joon. 12:6, p. 12, l. silma kohal 0,7. 
91. Pannal, rauast joon. 22:3, tükike raudnaastu rihmaotsast, milles need, p. 3,5, l. 2,8. 
92. Spiraaltoruke nagu nr. 72.b., kõver, p. 1, lm. 0,25. 
93. Sõrmus, joon. 17:18, lg. õõneskumer, ebaühtlaselt lai, paatinaga kaetud, lm. 2,35, l. 

0,35–0,5. 
94. 2 spiraaltorukest, lg. lamekumer ja kolmnurkne, tugev jahupaatina, p. 1,8, lm. 0,65. 
95. Silmiksõlg, eesti seeria, joon. 5:6, p. 9,6, peasarvede l. 3,1, sõle kõrgus 2,8; 

peasarved ja pingehaak joonornamendiga, silmad lahti, rõngastega ja “kulmudega”, 
spiraaltelg olnud rauast, nõelahoidjas (mille p. 4,3–5,2) raudnõela jääneid, jalg tagant kinni, 
jalal kolmnurk-ornament; kaare lõpul vastu jala-kaareosa vahelist harja 2 ristsoont; jahune 
paatina. Süg. 25. 

96. Naast ümmarguse ülesse kummitud keskosaga (puudub). 
97. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,5, l. 0,75. Süg. 35. 
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98. 2 spiraalsõrmuse ktk., sarnaneb joon. 19:17, üks sõrmusena spiraalis, teine osalt 
laiali venitatud, lameda paela välisküljel 2 soont, s.l. 0,35–0,4. Eelmisest veidi ida poole. 

99. Pronksist kolmikhelmes raudtraadil, otsad õõnsad, p. 2,2, lm. 0,84–0,93. Süg. 10. 
100. Pronksist kolmikhelmes raudtraadil, p. 2,4, l. 0,95. Süg. 25. 
101. Sõrmus, joon. 17:14, kõige massiivsem Nurmsi lamekumera lõikega sõrmustest, 

lm. 2,5, l. 0,5–0,55, seinad paksud 0,25–0,35. 
102. Pronksist kolmikhelmes, joon. 14:12, sellel mingi orgaanilise aine kiujäänuseid, p. 

2,2, lm. 0,9–0,97. 
103. Tulusraud, joon. 22:21, p. 4,9; 2,2 paksus kuni 0,32. Lahtisest mullast, süg. 40 on 

küsitav. 
104. Kaarsõlg teljetoruga, joon. 5:6, p. 3,9, teljetoru p. 2,55, jala l. 1,45, kõige kitsam 

0,8, sõle kõrgus 1,8; teljetorus raudtelg, nõel pronksist, nõelahoidja p. 1,4; kaar lame, lg. 
nelinurkne, kaare keskel, jalal ja vastu teljetoru võib paatina all märgata jooni. 

105. Käevõru, punutud 3-st traadist nagu joon. 23:18, mis 2 mm jämedad, ära 
painutatud, otsad ulatuvad teineteisest mööda, üks ots vähe lahti hargnenud, jämus 0,4. 

106.a. Spiraalsõrmus, ligi 2 keeri, lg. ovaalne, lm. 2,3, l. 0,25. Süg. 10. – 106.b. 
Spiraalsõrmus, joon. 21:11, lahti venitatud ja jälle spiraali painutatud, 2 keeri, lg. lamekumer, 
paatinalt väga söödud, l. 0,3. 

107. Karjasekeppnõel, joon. 18:7, rauast, rõngasotsal silm, milles pronksvõrukese 
katkend, pea lg. rombiline, p. 8,2, pea s.l. 2,2. Lahtisest mullast. 

108. Hoburaudsõlg, nõel puudub, joon. 13:2, lm. 3,6, keskel kaare l. 0,6, nuppude lm. 
0,6. Lahtisest mullast nr. 102 ja 106 vahelt. 

109. Kõvernoa ktk. (kadunud). Süg. 30. 
110.a. Spiraalsõrmus, 1 2/3 lahtihoiduvat keeri, lg. lamekumer, õige nõrk ja peenike 

traat, lm. 2,1, l. 0,18. Süg. 45. – 110.b. Spiraaltoruke, 3 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,9, l. 0,25. 
111. Raudrõngake, lahtine, vormitu, lõikelt neljakandiline, jämedam ots lõhkine, lm. 

1,9 x 1,8. 
112. Spiraalsõrmus, joon. 19:10, 4 keeri, murdunud hiljem 2 ossa, lg. lamekumer, otsad 

kolmnurklõikega ja kuuseoksaornamendiga, lm. 2, l. 0,25. 
113.a. Raudtükk, veidi kumer, 2,3 x 2,4. Süg. 45. – 113.b. Pronksist kolmikhelmes 

raudtraadil, p. 2,9, lm. 0,9–1. Samast kust a, kuid süg. 60. 
114. Spiraalsõrmus, joon. 19:17, 4½ keeri, pealt kahe soonega, lame pael, l. 0,4, lm. 2. 
115. Merivaikhelmes, joon. 22:5, tüse kaksikkooniline kuju, p. 1,9, lm. 1,6. Süg. 30. 
116.a. Pronksist kolmikhelmes raudtraadil, p. 3, lm. 0,9. Süg. 30. – 116.b. Noa ktk., p. 

6,8, l. 1,6. Veel 2 väikest raudkildu. Süg. 30. 
117. Spiraaltoru, kaheks murdunud, sees raudtelg, lg. spiraalil lamekumer, kujult kõver, 

p. 2, l. 0,5. Süg. 17. 
118. Sõrmus, joon. 18:3, õõnesharjaline, lm. 2,7, l. 0,7. Süg 30. 
119. Nuga, osalt katkine, nähtavasti tüüpi joon. 26:2, 3, p. 11,2, s.l. 1,65. Süg. 30. 
120. 2 pronksrõnga ktk., tugeva jahupaatina all. Süg. 40. 
121. Spiraalsõrmus, 4½ keeri, lg. lamekumer, lm. 1,7, l. 0,2. Süg. 20. 
122. Sõrmus, otsad lahti (kadunud). Süg. 25. 
123. Käevõru, joon. 16:5, otsad vastamisi, lg. lamekumer, lm. 7,1 x 5,8; l. 0,5. Süg. 50. 
124. Peakilpsõlg teljetoruga, joon. 6:6, p. 6,2, teljetoru p. 3,2, peakilp 1,7 x 1,25, sõle 

kõrgus 2,25; teljetoru keskelt pikalt lahti, sees raudtelg, nõel olnud rauast, teljetoru otstes 
kummaski 3 soonekest, imiteerivad spiraali; kaar väga õõnes ja kõrge, jalg tagant kinni, 
nõelahoidja murtud, sees raudnõela tükk; kilbi ääre peal ja jalal punktiirrida. 

125. Peakilpsõlg, tugevasti profileeritud, joon. 6:1, p. 6,6, peakilp 2,3 x 1,2, sõle kõrgus 
2,7, tugev jahupaatina, peakilp ja kaare peapoolmik ja jalanupp tinutamisejälgedega, kaar alt 
õõnes, kuid paks, spiraalitelg olnud rauast, pinge ümmargusest traadist, jalanupp massiivne; 
täiesti ümmargune, ümberringi 2 joonega. Süg. 30. 

126.a. Pahkussõlg, joon. 8:1, p. 5,3, teljetoru p. 3,3, sõle kõrgus 2,35, teljetoru alt 
lahtine, nõel pronksist; kaar alt veidi õõnes, lg. kolmnurkne; ornamentjooned on valatud resp. 
lõigatud, mitte punktiiriga, nagu silmiksõlgedel.; tugev jahupaatina. Süg. 20. – 126.b. 
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Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,5, lm. 0,6–0,7; teisel helmel pealmine kiht ära 
lagunenud. 

127. Spiraal (kadunud), süg. 40. 
128. Noa ktk., p. 6,6; s.l. 1,6. Süg. 25. 
129. Käevõru, joon. 17:2, lg. paelne, otsad kitsenevad ja viie soonega, piki välispinda 

kogu ulatuses tembeldatud rõngakeste rida, lm. 4,1–4,3, s.l. 0,73, paksus 0,14. 
130. Nuga, joon. 26:6, p. 16,4; s.l. 1,8. Süg. 35. 
131. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,55, lm. 0,75–0,8. Süg. 35. 
132. 2 kuldfooliumiga üksikhelmest (kadunud). Lahtisest mullast. 
133. Spiraalsõrmus, 6 keeri, lg. lamekumer, osalt kolmnurkne, lm. 2,2; l. 0,3. Lahtisest 

mullast. Paatina all märgata põikjooni. 
134. Kivimunak, gneiss, kujult läheneb kuudisele, kaunis konarline, lm. 6,3–6,5. Süg. 

18. 
135. Peakilpsõlg lameda kaarega, joon. 7:2, p. 4,65, spiraali p. 4.15, kaare l. 0,9–1; 

peakilp 1,8 x 0,95; sõle kõrgus 2,15; kaarel tinutamise jäljed, spiraali sees raudtelg, kummalgi 
pool 12–13 spiraali keeri, nõel eraldi, pronksist. Süg. 45. 

136. Kärbissõlg tüüpi joon. 18:5, p. 8,8; s.l. 5,7; teljetoru otsad profileeritud, kaar 
fatseteeritud, alt ühes oksadega võrdselt õõnes; igal oksal 3 teravamat soont ja nende vahel 
lamedad; jalg lõpeb soonitud nupuga. Süg. 35. 

137. Nuga (kadunud). Süg. 30. 
138. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, üksiku suurus 0,7 x 0,5. Vähe ida pool 

eelmisi leide. 
139. Käevõru, lg. lamekumer, ühtlaselt lai, lm. 5,7–6,6, l. 0,57–0,64. 
140. Käevõru 3-st traadist punutud nagu joon. 22:18, sirgeks venitatud, külgedelt 

taotud, võru kaetud rohelise sileda paatinaga, p. 13,2; paksus 0,5 ja 0,4. Süg. 50. 
141. Käevõru, joon. 22:18, tagumata, p. 14,4; paksus 0,5. Süg. 50. 
142. Kärbissõlg, joon. 8:8, p. 4,6; teljetoru p. 3,2, kaare lg. lame, pea- ja kaareoksal 4, 

jalaoksal 3 soont, jalg lõpeb pisikese nupuga. 
143. Käevõru, lg. lamekumer, teine ots murtud, otsad keskosast veidi laiemad, kujult 

ära painutatud, lm. 4,3 x 3; laius otstel 0,5, keskel 0,35. 
144. Spiraalsõrmus, joon. 19:15, 3 keeri lamedast paelast, otsad teravnevad, lm. 2, l. 

0,3. Süg. 15. 
145. Spiraalsõrmus, joon. 19:16, 2½ keeri, lg. lame pael, otsad teravnevad, kujult välja 

surutud, l. 0,4. Süg. 10. 
146. Käevõru, väike, 1½ keeri (puudub). Süg. 30. 
147. 2 täiesti läbi roostetanud nuga. Süg. 70, teine veidi ida poolt. 
148. Spiraalsõrmuse ktk., joon. 19:7, 1 1/3 keeri, lg. lamekumer, lm. 2; l. 0,55, teine ots 

murtud, sobib nr. 149-ga. Süg. 25. 
149. Spiraalsõrmuse ktk., joon. 19:7, lg. lamekumer, murtud ots sobib 148-ga, lm. 2, l. 

0,6. Süg. 30. 
150. Seenotsaga kaelavõru ktk., kokku keeratud, joon. 13:12, võru l. 0,3, lg. 

ümmargune, seene lm. 0,7, kõrgus 0,4, piki alaäärt jooneke, üle nupu kaks ristjoont, keskel 
lõikekohal lohuke. Süg. 40. 

151. Spiraaltoru, 4 keeri, tugeva jahupaatina all, suurus 1,1 x 1,2. Süg. 40, aga küsitav. 
152. Sõrmus, joon. 17:9, lg. kolmnurkne, lm. 2,6, l. 0,6–0,55; suurim paksus 0,32, ühel 

küljel aga 0,25 ja l. 0,4. Süg. 15. 
153. Kõvernuga, joon. 23:11, otsade vahe 8,7; 2.l. 1,2. Süg. 40. 
154. Sõrmus, joon. 18:4, õõnesharjaline, hari madal, lm. 2,5; l. 0,8–0,93. Süg. 35. 
155. Pronksvõru, kitsas, otsad vaheliti, lg. lamekumer, osalt kolmnurkne, lm. 3,2; l. 

0,23. Süg. 40. Teine ots murtud, kujult näib venitatuna ja kokku surutuna, v.-o. spiraalsõrmus 
olnud. 

156. Spiraalsõrmuse ktk., lg. paelne, piki väliskülge madal nõgu, l. 0,5; tugev 
jahupaatina. Süg. 25. 

157. Prillspiraalsõrmus, joon. 22:9, võru lg. lamekumer, keskosa õige peeneks 
oksideerunud, kujult veidi kokku surutud, prillide l. 2,75, võru l. 0,3. Süg. 30. 
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158. Kuldfooliumiga klaashelmes, suurus 0,8 x 0,9. 
159.a. Sõrmus, joon. 17:6, lg. ümmargune, lm. 2,5; paksus 0,25–0,3. Süg. 30. – 159.b. 

Käevõru, joon. 16:6, lg. teravovaalne, keskosa laiem ja paksem, lm. 6,8 x 5,9; otstel 0,65. 
160. Raudnael, pea ühel pool, ots kõver, p. 5,9. Süg. 25. 
161. Sõrmus, joon. 17:7, lg. tahuline, umbes ovaalne, laius ebaühtlane 0,33–0,45, 

samuti paksus, lm. 2,45. 
162.a. Spiraaltoru, lg. lamekumer, p. 1,5; lm. 0,7. Süg. 30. – 162.b. Pronkshelmes, 

suurus 0,8 x 0,9. – 162.c. Pronksist kolmikhelmes, joon. 14:11, p. 2,4, lm. 0,9. – 162.d. 
Pronkstraadi ktk., kokku 1 ¾ keeri, lg. ümmargune, peenike, otsad murdunud, lm. 2,1. 

163. Peakilpsõlg, joon. 6:4, p. 5,8, spiraali p. 4,2, peakilp 1,05 x 2,25, sõle kõrgus 2,5; 
spiraalis raudtelg, nõel olnud rauast, jalaots lahtine; kilp ja kaar on tinutatud, kaar alt õõnes, 
nõelahoidja ilustatud 3-es rühmas kaksik-ristjoonekestega. Süg. 20. 

164. Nuga, joon. 24:8, p. 19,5; s.l. 2,2. Süg. 30. 
165. Spiraal, 1 ¾ keeri, lg. ümmargune, tugev jahupaatina, lm. 1, l. 0,2. 
166. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,5, lm. 0,97. 
167. Helmes sinisest klaasist, pinnal jooneke, p. 0,7, lm. 0,85. 
168. Peakilpsõlg kolmnurkse jalaga, joon. 6:2, p. 5,2, peakilp 1,95 x 1,65, sõle kõrgus 

2,25; jala üks nurk alla teine ülesse painutatud; peakilp ja jalg tinutatud. 
169. Ketassõlg, joon. 9:2, kogu lm. 10; keskel 7 segmendilise profiiliga ümmargust 

lohku, lm. 1,2; nende ümber üldisest sõle tasapinnast veidi sügavam sile 1 cm laiune ring ja 
selle välisäärerõnga külje kahes reas 20 lohukest, millest seesmine suuremate lohukeste ring 
omavahel seotud, vähemad välised lahus. Süg. 30. 

170. Sõrmus, joon. 18:6, õõnesharjaline, lm. kuni 2,9, l. 1,1–1,2; tugev jahupaatina. 
171. Spiraaltoruke, lamedast 0,15 laiast ribast, teise otsa lm. väiksem, p. 4,9; lm. 0,6 ja 

0,5. 
172. Spiraaltoruke, lg. lamekumer, p. 1,5; lm. 0,65. 
173. Kivimunak, hele graniit, üldkuju kerajas, üks külg sile, suurus 7,5 x 7,8 x 7. 
174. Kivimunak, kvartsiit, korratu kujuga, sileda pinnaga, üks külg ära löödud, üks ots 

sile nagu nr. 173, suurus 8,1 x 6,8 x 7. 
175. 2 pronksvõru ktk., joon. 19:20, ühel otsad vastamisi, lm. 1,85–2, l. 0,4; teise p. 

1,3, l. 0,4; mõlemad õõnespaelsed, väliskülg harjaline; tugev jahupaatina. Leitud nr. 128/131 
piirkonnast. 

176. Spiraaltoru, lg. lamekumer, teine ots välja venitatud, üks keerd lahtine, p. 2,8, lm. 
1,05. Leitud nr. 90/102/108/110 piirkonnast. 

177. 3 spiraaltorukest, roostunud, sees raudtelg, kõige pikem on kõver, p. 2,4; 1,4; 1; 
jämus 0,55–0,7. Leitud nagu nr. 176. Samasugune vt. 2533:7. 

178. Pronksrõngas, otsad vastamisi, lg. paelne, lm. 1,1; l. 0,6. Leitud nagu nr. 176. 
179. Raudpleki tükk, üks serv üles painutatud, p. 4,6; l. 2,7. Leitud nagu nr. 176. 
180. Noa tera ktk., p. 7,2; s.l. 1,85. Leitud nagu nr. 176. 
181. Noa tera ktk., p. 5,4; s.l. 1,05. Leitud nr. 117/124/136 piirkonnast. 
182. Noa teraosa ktk., suur, paks, joon. 24:12, p. 8,2; l. 2,5, paksus kuni 1 cm ja üle. 

Leitud nr. 134/148/157/158 piirkonnast.  
183. Noa rootsu (?) ktk., p. 2,9. Leitud nagu nr. 182. 
184. Pronkstraat, kõver, lg. lamekumer, l. 0,15. Leitud nagu nr. 182. 
185. Spiraaltoruke, lg. lame nelinurkne, p. 2,2, lm. 0,5. Leitud nr. 156/165/171/174 

piirkonnast. 
186. Noa ktk., teraosa, paks kuni 1 cm, p. 5,6, s.l. 2. 
187. Sõrmus, lg. lamekumer, seinad kohati täitsa lamedad, paelakujulised, lm. 2,2, l. 

0,45–0,55. Leitud nr. 139/152/154 piirkonnast. 
188. Sõrmus, lg. õõnes-kumer, lm. 2,4, l. 0,43–0,5. Leitud 117/126/130 piirkonnast. 
189. Konditükk, ühel küljel 2 ringikujulist joont, joon. 28:3, suurus 2,6 x 2,2. Leitud 

nagu nr. 188. 
190. Spiraalsõrmuse ktk., 2 keeri, lg. lamekumer, lm. 2, l. 0,26. Leitud nr. 91/114 

piirkonnast. 
191. Spiraaltoru, lg. lame, p. 2,2, lm. 0,6. Leitud nr. 141/146 piirkonnast. 
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192. Noa tera ktk., paksu seljaga, p. 3, l. 1,8. Leitud nr. 99/116 piirkonnast. 
193. 2 väikest savinõutükki, ääretükid. 
194. Savinõutükk. 
195. Võrukatkend, lg. ümmargune, p. 1,75. 
196. 3 sulanud pronkstükki, üks neist mitmeharaline. 
197. Spiraaltoruke, lg. lamekumer, p. 0,9, lm. 0,6. 
198. Spiraalsõrmus, 6½ keeri, lg. lamekumer, lm. 1,4–1,55, l. 0,2. 
199. Kivimunak, kvartsiit, kujult lapergune, lg. ovaalne, suurus 8,4 x 7,7, paksus kuni 

3,8. 
200. Pronksrõngas, lg. ümmargune, lm. 0,9, l. 0,2. Leitud nr. 158/164 piirkonnast. 
201.a. 2 põlenud savinõutükki. – 201.b. tükk raudšlakki. – 201.c. Luud. Kõik leitud 

nagu nr. 175. 
202. 2 savinõutükki. – Luud. Leitud nr. 168/174 piirkonnast. 
203. 4 savinõutükki, suurim koos lameda põhjaosaga, joon. 30:11. 
204. Pronkstraaditükk, lg. lamekumer, p. 3,8. – Luud. Nr. 203–204 leitud nagu nr. 176. 
205. Savinõutükk, laineornamendiga (nooremast rauaajast). – Luud. Leitud nagu nr. 

181. 
206. 2 savinõutükki, üks joon. 31:6, riibitud pind, pealispind punakas-pruun, seesmine 

mustnõgine. – Tükk raudšlakki, suurus 4,2 x 3,1 x 3,2. – Luud. Leitud nagu nr. 182. 
207. Naast, joon. 14:22, ümmargune, õhukesest plekist, keskel üles kummitud, äärel 

auk, lm. 0,7. Leitud nagu nr. 185. 
208. 2 savinõutükki. – Luud. Leitud nagu nr. 185. Peale selle luid, mis leitud alalt nagu 

nr. 188 ja sellest lääne poole kaevamispiirini. 
209. Savinõutükk. – Luud. Leitud nagu nr. 187. 
210. Naast, joon. 14:19, alt löödud kummikesega, otsad keeratud alla, katkine, suurus 

0,7 x 0,6. – Luud. Leitud nr. 161/171/172 piirkonnast. 
211. Savinõutükk. – Luud. Leitud nagu nr. 190. 
212. Kõvasitükk, liivakivi, katkine, joon. 22:20, suurus 6 x 4,3 x 1,7. – Luud. Leitud nr. 

114/135 piirkonnast. Peale nende luud alalt nagu leid nr. 191 ja sellest ida poole 
kaevamispiirini. 

213. 2 spiraaltorukest, lg. ümmargune, väga peen traat, nagu 72.b., kujult kõverad, p. 1, 
lm. 0,3. Leitud nr. 92/94 piirkonnast. 

214. 12 savinõutükki, paaril pind riibitud. Leitud nagu nr. 213. – Luud. 
215. Raudtraadi tükk, kõver, keskelt jämedam, p. 3,4, l. 0,5. – Luud. Leitud nr. 140/145 

piirkonnast. Samuti luid nr. 213 ja 215 vahealalt. 
216. 4 savinõutükki pruunist tihedast savist. – Luud. Leitud nr. 173 lõuna poole. 
 

 
 

E. Leiud asuvad AI 2533. Kaevas H.Moora 1923.a. 
 
1. Kilbineet, joon. 27:10, pea õõnes, lm. 3,5. Süg. 30. 
2. Spiraalsõrmuse ktk., 1 1/3 keeri, üks ots terav, teine murdunud, vaheliti, lg. 

lamekumer, lm. 1,8. Süg. 40. 
3. Spiraalsõrmuse ktk., ligi 1 keer, laia keskkilbiga, millel hari, lm. 1,8, s.l. 0,34. Süg. 

15. 
4. Spiraalsõrmus, 3 keeri, lg. lamekumer, lm. 2, l. 0,25, üks keer lõhenenud. Süg. 25. 
5. Pealistusvõru, pronks, lahtiste otstega, joon. 20:3, lg. lamekumer, lame osa allpool, 

pealmine kumer, ristjoontega üleni kärbitud, lm. 2,8, l. 0,15. Süg. 45. 
6. Käevõru, lg. lamekumer, otsad vaheliti, lm. 6,6 x 5,2, l. 0,6. Süg. 20. 
7. Spiraaltoruke, lg. lame, sees raudtelg, p. 1,4, lm. 0,6. Süg. 35. Vt. 2486:177. 
8. Pronksvõru ktk., üks ots ümmargune, teine laiem (0,55) ja õõnespaelne, suurus 1,25 

x 1. Lahtisest mullast nr. 1 ja 7 piirkonnast. 
9. Pronksvõru ktk., lahtine, lg. lamekumer, mõlemad otsad murtud, lm. 2,4, l. 0,35. 

Süg. 25. 
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10. 2 kuldfooliumiga klaashelmest (kadunud). Süg. 20. 
11. Käevõru, joon. 16:2, lg. massiivne lamekumer, lm. 6,2 x 6,3, l. otstel 0,43, keskel 

0,5. 
12. Spiraalse keskosaga sõrmuse ktk., joon. 21:7, p. 1,7, spiraalpea l. 1,1. Süg. 45. 
13. Kuldfooliumiga klaashelmes, suurus 0,7 x 0,7. Süg. 45. 
14. Samasugune, suurus 0,7 x 0,6. Süg. 45. 
15. Raudtükike (kadunud). Süg. 30. 
16. Klaashelmes, sinine, 0,4 x 0,4. Leitud nr. 15-nda juurest. 
17. 3 pronkshelmest (kadunud). Süg. 35. 
18. Emailhelme poolik, p. 0,8, lm. olnud 0,9. Süg. 35. Samast vähe kõrgemalt 

rauatükike (kadunud). 
19. Pronksrõngas, ktk., otsad vastamisi, lm. 1,5, l. 1, lg. paelne, natuke õõneskumer; 

tugev jahupaatina. Sügavus 50. 
20. 2 kuldfooliumiga kaksikhelmest klaasist, 1,5 x 0,95 ja 1,6 x 0,81. Süg. 50. 
21. Kuldfooliumiga klaashelmes, 0,6 x 0,8. Süg. 50. 
22. Samasugune, 0,8 x 0,6. Süg. 50. 
23. Raudkatkend, õhuke, p. 2,7, s.l. 1,5. Süg. 30. 
24. Klaashelmes roheline, lm. 0,74, p. 0,74. Leitud pinnast, samast luid. 
25. 2 rauakatkendit, p. 3,5 ja 1,8. Süg. 30. 
26. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, teisest pool murdunud, p. 1,22, lm. 0,7. 
27. Raudnoa tükke (kadunud). Süg. 25. 
28.a. Spiraaltorukene, 4 keeri, p. 0,8, lm. 0,6. Süg. 30. – 28.b. Pronkskatkend, otsiti 

kokku painutatud, p. 0,6. 
29.a. Raudkatkend, noapideme rõngast?, l. 1,85. – 29.b. 2 kuldfooliumiga helmest 

klaasist, o,6 x 0,7. 
30. Noatera ktk., joon. 24:13, p. 11,2, s.l. 2,25. Süg. 30. 
31. Raudkatkend, 1,7 x 1,8 x 0,7. 
32. Raudtükk, v.-o. tagi, lm. 4. 
33. T.p.j. ambsõle kaar (kadunud). Süg. 15–20. 
34. Spiraalsõrmus (kadunud). Süg. 40. 
35. Spiraalsõrmus, 2 keeri, lg. lamekumer, üks ots katki, võru paenutus- ja 

murdejälgedega, lm. 2, l. kuni 0,38. Süg. 50. 
36. 2 kuldfooliumiga klaashelmest, 0,6 x 0,95 ja 0,7 x 0,8. Süg. 25. Samast 2 

spiraaltorukest (kadunud). 
37.a. Kivimunak, kvarts-porfüür, korratult asetatud lamedate pindadega, 8,4 x 7,4 x 6,6. 

Süg. 30. – 37.b. 2 pronkshelmest raudteljel, lahti murdunud, teine 0,75 x 0,8, esimene 0,9 x 
0,55. 

38. 2 spiraaltorukest, tükid sobivad kokku, lg. lamekumer, tugev jahupaatina, p. 3, lm 
0,6. Kivi alt, süg. 10. 

39. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, 1,5 x 0,95. 1 helmes valgest klaasist, 0,7 x 
0,7. Süg. 30. 

40.a. Käevõru, lg. massiivne lamekumer, l. 0,45, otstel 0,38, ühest kohast äär taotud. 
Süg. 25. – 40.b. Spiraalsõrmuse ktk., joon. 19:18, lg. lame pael, välisküljel 3 soonega, l. kuni 
0,77. Eelmisest veidi ida poole, süg. 35. 

41. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,55, lm. 0,95. 
42. Sõrmus, joon. 17:11, lg. massiivne lamekumer, kaldub kolmnurkseks, lm. 2,2, l. 

0,6. Süg. 35. 
43.a. Kuldfooliumiga klaashelmes, suur. Selle juurest potitükike ja roostunud rauda 

keskmisest sügavusest (kõik kadunud). – 43.b. Raudtükk, õhuke, p. 1,9, s.l. 1,5. 
44. 5 pronkshelmest, 2 vähemat üheskoos raudteljel, samuti 2 suuremat; üksikhelmes. 

1,2 x 1,3; 2 vähemat lahti murdunud 0,9 x 1,05 ja 0,8 x 1; 2 suuremat juures, raudtelje üks ots, 
mis väljas, taotud laperguseks, teise pinnal väikesi valamisauke, p. 2,6, l. 1,4. Süg. 35. 

45. Kivist helmes, joon. 14:28, kohati katkine, l. 1,3. Kivi külje alt, süg. 30. 
46. (Puudub aruandes). 
47. Kõvernuga, joon. 24:2, p. 8,6, s.l. teralt 1,35. Süg. 20. 
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48.a. Spiraalsõrmus, joon. 19:7, 3 keeri, lg. ümmargune, üks ots lahti tõmmatud, kujult 
veidi viltu, lm. 2,3 x 2,4, l. 0,2–0,3. Süg. 35. – 48.b. Pintsett, joon. 23:7, aasa juures 
peenikeste ristjoontega, raudtraadiga mässitud, p. 8,6, lõpuste l. 1,9. Eelmise lähedalt lahtisest 
mullast. 

49. 3 kuldfooliumiga klaashelmest, neist 2 koos, selle p. 1,3, l. 0,85, üksikul 0,9 x 0,6. 
Süg. 30. 

50. Sõrmus, lg. õõnesharjaline, lm. 2,4, l. kuni 0,6. Süg. kivi otsa alt 20. 
51. Noa ktk., p. 5,1, s.l. 2. Eelmisest veidi põhja poole, spiraaltükike eelmisest veidi 

lõuna poole (kadunud). 
52. Sõrmus, joon. 18:9, lg. õõnesharjaline, äärtel ilustus, lm. 3,7–2,8, l. 0,95–1. 
53.a. 2 spiraaltorukest, ühe p. 1,3, lm. 0,55, sees raudtelg, teise p. 1, õige peenike, lm. 

0,25. – 53.b. 3 kuldfooliumiga klaashelmest, neist 2 koos, 1,2 x 0,75, üksik 0,65 x 0,8. 
54. Raudkatkend, p. 3,3, s.l. 1,4. 
55. 2 pronkshelmest, sees raudtelg, 1,25 x 1,3 ja 1,1 x 1,3. 
56. (puudub aruandes). 
57. Spiraaltoruke, p. 1, lm. 0,6, jahupaatina all. 
58. Spiraaltoruke, nagu nr. 57, lg. lamekumer, p. 2,5, lm. 0,55. 
59. 2 spiraalsõrmuse ktk., lahti venitatud, paatinast söödud, lg. kolmnurkne, l. kuni 

0,25. 
60. Kuldfooliumiga klaashelmes, 0,8 x 0,9. 
61. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,55, lm. 1. 
62. Ambsõle spiraali ktk., joon. 12:3, pingeosa lamekumer, spiraalis raudtelg, p. 1,5. 

Süg. 25. 
63. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,55, lm. 0,95. 
64. Loomahammas-ripats, joon. 22; 4, kodukoera (canis famiāiaris) alumine 

parempoolne kihv2, p. 4,1 kuni 1,1; auk puuritud hambajuure otsa kahelt poolt. Süg. 15. 
65. Käevõru, lahti painutatud, lg. lamekumer, l. 0,4, tugev jahupaatina. 
66. Spiraalsõrmus, 3  ¾ keeri, lg. lamekumer, terve ots ristsoontega, lm. 2,1–2,24, l. 

0,3. 
67. Spiraalsõrmuse ktk., umb. ¾ keeri, lg. lamekumer, l. 0,3. 
68. 7 kuldfooliumiga klaashelmest, neist 2 koos, p. 1,6, l. 0,9, teised: 0,8 x 0,9 – 0,5 x 

0,6. 
69. Spiraaltoruke, lg. lamekumer, p. 4,8, lm. 0,5. 
70. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, 1,6 x 0,95. Süg. 40. 
71. 3 pronkshelmest koos raudtraadil, joon. 14:13, 1 äärmine suurem, p. 2,4, lm. 0,8–

0,85. 
72. 2 spiraaltorukese ktk., suurema sees raudtelg, lg. lamekumer, p. 1,3 ja 0,5, lm. 0,5–

0,6. Süg. 20. 
73. Kõvernuga, joon. 22:16, p, 5,3, s.l. 1,15. Süg. 25. Samast sinine klaashelmes 

(kadunud). 
74. Seondsõlg teljetoruga, joon. 7:3, p. 4,9, teljetoru p. 3,3, alt lahtine, kummaski otsas 

kaks soont, torus raudtelg, nõel olnud rauast, jala l. 3,1, sõle kõrgus 2,3; jalaosa lamedam ja 
pikem, peaosa kitsam ja järsum, keskel kõrge paks kühm, peagu nelinurkne, sellel olnud 
nähtavasti ristjooned. Süg. 25. 

75. Kuldfooliumiga klaashelmes, p. 0,65, lm. 09,5. Süg. 25. 
76. Millefiori helmes, joon. 22:6, p. 1, l. 1,25, tükk küljest ära, suure auguga, lm. 0,5–

0,6. Lahtisest mullast sügavalt. 
77. Kivimunak, peeneteraline hele graniit, kujult kuudis, aga väga ümardatud, suurus 

5,8 x 6 x 6. Süg. 25. 
78. Spiraaltoruke, p. 1,3, lm 0,35. 
79. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, 1,6 x 1, pealmine kiht suurelt osalt ära 

lagunenud. Lahtisest mullast. 
80. Sõrmus, lg. õõnesharjaline, lm. 2,6, l. 0,65–0,74. 

                                                           
2 Määranud lahkesti mag. J. Lepiksaar. 
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81. Rauatagi, lm. 4,5. 
82.a. 2 spiraaltorukest, p. 0,7 ja 0,4, lm. 0,25. – 82.b. 2 kuldfooliumiga helmest klaasist, 

0,7 x 0,8 ja 0,6 x 0,7. 
83. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist (kadunud). 
84. Samasugune, pealispind ära lagunenud, osalt lahtiselt, p. 1,4, lm. 0,45. 
85. Kivimunak, gneiss, kuudis, osalt konarline, suurus 6,1 x 5,9 x 5,8. Lahtisest mullast 

nr. 73/89/114 leiualalt. 
86. Raudkatkend, p. 2,8, s.l. 1,3. Lahtisest mullast. 
87. Sõrmus, joon. 17:10, lg. kolmnurkne, lm. 2,5, l. 0,54–0,63. Süg. 25. 
88.a. Kuldfooliumiga klaashelmes, 1,05 x 1,1. – 88.b. Spiraaltoruke, sees raudtelg, p. 

1,5, lm. 0,35–0,4. 
89.a. 2 spiraaltorukest, lg. lamekumer, p. 1,4 ja 0,6, lm 0,6. – 89.b. Spiraalsõrmus, lg. 

ümmargune, 2 1/3 lahtihoiduvat keeri, lm. 2,15, paksus 0,2. 
90. Naastu ribake raudalusel, alt löödud muhukeste reaga kahe kontsentrilise 

äärekummi vahel, keskel muhuke. Pronkspaela ktk., ümmarguse raudtelje osakese küljes 
kinni. Lahtisest mullast, leitud nagu nr. 85. 

91.a. Spiraaltoru, joon. 21:9, otsad teravad, lg. lamekumer, p. 1,6, lm. kuni 1,23, traadi 
l. 0,22. Süg. 40. – 91.b. Sõrmus, joon. 18:12, keskel pikuti soonega, seest lame, lm. 2,5, l. 
0,6–0,65. 

92. Sõrmus, joon. 18:8, lg. õõnesharjaline, lm. 2,7, l. 0,73–0,95. 
93. Kivimunak, joon. 28:10, peeneteraline gneiss?, kujult kuudis, kuudis veidi viltu, 

mitte täispüstine, suurus 5,6 x 6 x 6,1. Süg. 25, nr. 87 lähedalt. 
94. 2 spiraaltoru katkendit, sees raudtelg, traat lame, p. 2,3 ja 1,2, lm. 0,6. Lahtisest 

mullast. 
95. Ratasripats, joon. 13:13, ühes raudtelje ja spiraaliga aasas, ripats 3,2 x 3,2, aasa l. 

pealt 0,9, spiraali p. 3,1, lm. 0,6. 
96. Kuldfooliumiga klaashelmes, 0,7 x 0,8. Lahtisest mullast, eelmise juurest. 
97. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,52, l. 1,1. Süg. 45, nr. 94-nda juurest. 
98. Spiraaltoru, 3½ keeri, lg. lamekumer, p. 0,9, lm. 1,13. Süg. 25, nr. 95-nda juurest. 
99. Ratasripats, joon. 13:11, p. 3,2, l. 2,8, aasas näha raudtelge, aasa l. pealt 0,7. Süg. 

30. 
100. Kuldfooliumiga klaashelmes, lm. 0,8. Lahtisest mullast nr. 94-nda juurest. 
101. Noa ots, läbi roostunud. Nr. 99 juurest. 
102. T.p.j. ambsõlg, joon. 18:3, p. 8,3, spiraali p. 5,3, kaar alt pisut nõgus, pinge alt 

lame; jalatraat murdunud, mässing eritraadist ümber selle otsa keeratud; peanupp ja telje ühe 
otsa pikendus murdunud; pingeotsad mässuvad 2 korda ümber telje, siis katki; nähtavasti 
olnud kahe pingega, kuid ka teise pinge ots eraldi traadist, seega pole teljemähis üldse olnud 
seotud kummagi pingega; rauast nõel olnud eraldi külge asetatud. Süg. 15. 

103. 2 spiraalsõrmuse katkendit, lg. lamekumer, üks 1 ¾ keeri, teine 1, traadi l. 0,3. 
104. Käevõru, lg. veidi õõnespaelne, otsad vaheliti, lm. 4,2, l. 1,2. Lahtisest mullast. 
105. Sõrmus, joon. 17:16, lg. õõneskumer, lm. 2,3, l. 0,55. Lahtisest mullast nr. 

109/112 leiualalt. 
106. Pronksneet rombikujulise peaga, joon. 14:14, p. 2,4, pea suurus 1,3 x 0,7. Nr. 99-

nda juurest. 
107. Spiraalsõrmus, 2 keeri, lg. lamekumer, otsad ristjoontega, lm. 2,25, l. 0,18. 
108. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist. 
109.a. Samasugune, p. 1,4, lm. 0,82–0,88. – 109.b. Ambsõlg, joon. 11:1, p. 6,5, spiraali 

p. 4,2; õõnes kaar, pea lõpeb lühikese oksaga, mille ümber nupuks keeratud ühekordselt 
pronkstraat, spiraali kummalgi pool 11 keeri, teljeotsad lõpevad 11 lihtsa väikese traadist 
ühekordselt keeratud nupuga, mis peagu ühes tasapinnas spiraaliga: nõel rauast eraldi; 
nõelahoidjaks hiljem needitud tükike raudplekki; jalaosa kaarest laiem. 

110. 2 spiraaltoru katkendit, lg. lamekumer, mõlemail üks ots vähe lahti keeratud, p. 
3,5 ja 1,7, l. 0,6. Süg. 40. 
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111. T.p.j. ambsõle kaar, joon. 10:2, kaare lg. lamekumer, p. 8,1, jala l. 0,7, jala alt 
õõnes, nõelahoidjas raudnõela ots; peaoks kahe lamenõoga ja keskel vindi kujulise 
spiraaljoonega, nupu otsal veel üks jooneke. Süg. 45, eelmisest natuke ida poole. 

112. Spiraalsõrmus, 5 keeri, lg. nurkne, lm. 1,7–1,8, l. 0,25. Süg. 50. 
112.a. Kivimunak, peeneteraline graniit?, laperguse kujuga, 4 siledamat pinda, suurus 

8,2 x 7,6 x 6,5. 
113. Sõrmuse ktk., (kadunud). 109-ndast lääne pool, süg. 40. 
114. 2 spiraaltorukese katkendit, p. 1,2 ja 1,1, lm. 0,65; tugev jahupaatina. Lahtisest 

mullast. 
115. Merivaikhelmes, p. 1,1, lm. 1,6. Lahtisest mullast. 
116. Emailhelmes, punane, 0,7 x 0,85. Taluperemehelt, kes selle kalmest leidnud. 
117. Pronkshelmes, pinnas valamisaugud, joon. 14:16, augus raudtelg, suurus 1,1 x 1,2. 
118. Kuldfooliumiga nelikhelmes klaasist, p. 3,2, s.l. 0,9. 
119. Kõvernuga, joon. 24:3, p. 11,1, s.l. 1,2. Süg. 55. 
120. 2 savinõutükki, pealt punakas, seest hall savi, üks tükk profileeritud küljeosa, teine 

põhjale üleminek. 
121. Rauatükk, p. 6,5, s.l. 2,2. Leitud nr. 20/42 leiualalt. 
122. Rauatükk, 3,1 x 2,9. Leitud nagu nr. 121. 
123. 10 savinõutükki, hallist kaunis jämedast savist. Leitud nr. 1/2/19 leiualalt. 
124. 2 söetükki, suurus 3 x 2 x 0,4. Leitud nagu nr. 123. 
125. 45 savinõutükki, tumerohelist, mõni pealt punakast savist, vähemalt 2-e savinõu 

osad, ühed jämedad, suurte kvartsiteradega, osa riibitud pindadega, profileeritud küljetükke ja 
lameda põhja osi; suurima tüki mõõdud 5,9 x 3,1, paksus 0,8. Osa tükke joon. 31:12, 13, 17, 
18, 21. Leitud nr. 2-st kagu poole. 

126. 6 söetükki. Leitud nagu nr. 125. 
127. Šlakitükk klaasistunud pinnaga, suurus 4,6 x 5 x 3,1. Leitud kaevamisala 

loodesopist. 
128. 6 savinõutükki, seest mustast, pealispindadelt punasest savist, neist 2 suuremat 

profileeritud ääreosad: 4,6 x 3,3, paksus 0,6 ja 4,1 x 2,2, paksus 0,6, esimene vt. joon. 30:5. 
129. 16 savinõutükki, tumehall, pealispind punakas, nende hulgas lame põhjatükk. 

Leitud nr. 30/54 põhja poole. 
130. 3 savinõutükki, 1 põhjaosa. Leitud nr. 42/48/49 leiualalt. 
130.a. Savinõutükk, hallist jämedast savist. Leitud nr. 34/45 vahealalt. 
131. 20 savinõutükki, jämedast savist, 4 tükki põhjaosast, suurima tüki mõõdud 5,1 x 

4,1, paksus 0,9. 
132. Luutükk, auguga, joon. 14:15, p. 3,4. Leiust nr. 89 kirde poole. 
133. 2 savinõutükki, seestpoolt mustast, pealt kollakast jämedast savist. Suurem tükk 

veidi profileeritud, 5,5 x 3,3, paksus kuni 1. 
134. 3 savinõutükki, üks põhjaosa, joon. 30:13. 
135. Katkine nooleots, rauast, joon. 27:11, p. 5,4, s.l. 2,25. – Rauatükk, p. 3,4, s.l. 1,4. 
136. 2 savinõutükki. Leitud nr. 58/69 leiualalt. 
137. Savinõutükk, joon. 29:14, põhjaosa, põhi paks, 3,4 x 1,7. Leitud nagu nr. 136. 
138. 7 savinõutükki, seest tumehall, pealt punakas savi, segatud väikeste liivateradega. 

Leitud nr. 89/115 leiualalt. 
139. Šlakitükk, osalt klaasistunud, joon. 28:1, 6 x 5,5 x 3. Leitud nr. 81/102 leiualalt. 
140. Nuga, joon. 27:3, roots üles poole painutatud, p. 8,7, s.l. 2,1. 
141. Kivimunak, kvarts profüür?, korratu, mõned kohad ära löödud, siiski konarlused 

silutud, suurus 7,4 x 7,3 x 8,8. Nr-te 141–150 leiukohad pole täpselt teada. 
142. Kivimunak, peeneteraline porsunud graniit, peagu ümmargune, pind krobeline, 

lm. 7,1 x 7,5 x 6,7. 
143. Kivimunak, gneiss, kujult ümarjas, pind krobeline, suurus 7,5 x 7,1 x 7. 
144. Raudkatkend, p. 2,8. 
145. 2 savinõutükki. 
146. Väikene söetükk. 
147. Spiraalsõrmuse ktk., umb. ½ keeri, lg. ümmargune, lm. 2,8. 
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148. Emailhelmes, tume, 0,9. 0,75. 
149. Pronkshelmes, sees raudtelg, p. 1,15, lm. 1,3. 
150. Naast kummitud osadega, joon. 23:2, ja paar arvatavasti teisetüübilise naastu osa 

(umb. nagu 2481:47, aga äär keerab täiesti alla ja keskosa tõuseb järsumalt ja kõrgemale). 
151. Spiraalsõrmuse ktk., joon. 17:3, 1½ keeri, otsal lg. ümmargune, keskel laiem, pisut 

nagu õõneskumer, otsa l. 0,27, teise otsa l. 0,5. Leitud nagu nr. 139, lahtisest mullast. 
152–174. Luud, kogutud 4 m² suuruste alade järgi. 
175. 2 savinõutükki. Leitud nr. 119 lõuna poole. 
176. Savinõutükk, seesmisel küljel soon, joon. 31:11, leitud kaevamisala kirdenurgast. 
177. 2 savinõutükki, suuremal pind riibitud, joon. 31:7. Leitud nr. 119/115 joonest ida 

poole kuni kaevamisääreni. 
178. 20 suuremat ja hulk väikesi savinõutükke, punakashallist savist, ühel suuremal 

riibitud pind, üks väga paksu põhjaga (1,5) tükk, külgserv sellel 0,8. Leitud nr. 109/115 ida 
poole märkusega: “IV ruut 4 kord. Kivirida vastu prof. Tallgreni kaevand 1922.a.” 

Peale nende mõned numbrita esemed, mis olid paigutatud 2533 lõppu: 
1. Sõlepinge, joon. 14:3. 
2. Noa pidemerõngas, raud, joon. 24:4. 
3. 2 pisikest spiraaltorukese ktk. 
 

 
 

F. Leiud asuvad AI 3323. Kaevas A.Vassar 1934.  
(1–133 ja luud 4 m² suuruste ruutude järgi) ja 1933. (134–233)a. 

 
1. 3 savinõutükki, mustast tihedast savist, üks ääretükk. Süg. 55. 
2. Savinõutükk, hall jäme savi, pealiskülg riibitud, suurus 6,7 x 4,5, paks 0,8. Süg. 30, 

samast luid alt ja pealt. 
3. Kuldfooliumiga klaashelmes, 0,6 x 0,8. Süg. 18. 
4. Naast kummitud kontsentriliste ringidega ja keskosaga, teine külg raudroostega, 

joon. 21:4, lm. 3. Nr 3-nda juurest, samast põletamata luid. 
5. Käevõru ktk., joon. 17:4, kokku keeratud otsadega vaheliti, lg. paelne, piki 

väliskülge lame soon, lm. 3, terve otsa l. 0,5, katkine 0,65. Süg. 20. 
6. Spiraalpeaga pronksnõel, joon. 12:8, p. 6,5, pea lm. 1,5. Süg. 35, samast, põlenud 

luid. 
7. 2 savinõutükki. Süg. 35, eelmisest veidi ida poole. 
8. Spiraaltoruke, lg. kolmnurkne, p. 1,2, lm. 0,5, sees raudtelg. Süg. 40. 
9. Savinõutükk. Süg. 30. 
10. 5 savinõutükki. Süg. 30. 
11. Kuldfooliumiga klaashelmes, 0,6 x 0,7. Süg. 35. 
12. Savinõutükk, pind kare. Süg. 35. 
13. 5 savinõutükki, pind kare. Süg. 35, pealmise kivi ääre alt. 
14. Spiraaltoruke, üks ots lahti venitatud, lg. lamekumer, p. 4, lm. 0,6. Süg. 55. 
15. Spiraaltorukese ktk., lg. lamekumer, p. 1, lm. 0,5. Süg. 30. 
16. Spiraalsõrmus, 5 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,2, l. 0,35, kohati paatinast õhuke. Süg. 

70. 
17. Kivimunak, joon. 28:14, kvartsiit, korrapärane silinderjas kuju, otsad nõgusad, eriti 

teine, lm. 7–7,5, kõrgus 6,7. Süg. 30, alumiselt kivilt. 
18. 2 savinõutükki. Süg. 30. 
19. Savinõutükk. Süg. 5. 
20. Käevõru, joon. 15:9, lg. trapetsikujuline, paksu paatina all, lm. 6,5, s.l. 0,5, s.paksus 

0,4. Süg. 60, asus püsti, otsad ülesse. 
21. Ripandlukk, rauast, joon. 27:13, osalt katkine, võtmeauguga, milles pronksteravik 

võtme jaoks, esiküljel asuvast nelinurksest august on vedrutav osis sisse käinud, mis avamisel 
võtmega uuesti kokku suruti, ühtlasi sulges see osis ka sulgosa, lukukesta p. 4,7, s.lm. 2,1, 
selgosa l. olnud 2. Süg. 60. 
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22. Spiraalsõrmus, 5½ keeri, lg. lamekumer, lm. 2,5, l. 0,28. Süg. 60. 
23. 2 savinõutükki. Süg. 60. 
24. Sõle jalaosa, joon. 12:1, alt õõnes, peal 3 reljeef-harja, p. 3,3, l. 0,8, kuulub nr. 25 

juurde. Süg. 50. 
25. Ambsõle ktk., joon. 12:1, p. 4,2, telje p. 4,9, kaar l. 0,9, kõik valatud ühest tükist, 

kuulub nr. 24-ga ühte, vaheosa aga puudub; kaare keskfassetil 2 rida punkte; telg kandiline, 
valatud nupud keskel, otstes ja pingeotsade kohal; valatud pinge teravnevad siseotsad 
kõverduvad vastu kaare külgi; nõelaosa moodustab telje all 2 oksa kolmandaga risti nende 
vahel (Charnier-konstruktsioon). Süg. 60. 

26. Käevõru ktk., joon. 15:3, sõrmuseks keeratud vaheliti otsadega, pealolev terve ots 
paari ristsoonega, lg. õõneskumer, lm. 2,5, l. 0,6. Süg. 35. 

27. Pronkshelme või torukese poolik, joon. 14:5, 0,8 x 0,9. Süg. 40. 
28. 2 savinõutükki. Eelmise juurest alumiselt kivilt. 
29. Pronkskatkend, lg. kolmnurkne, lõver, l. 0,5. Süg. 55. 
30. 4 savinõutükki. Süg. 60. 
31. Savinõutükk. Süg. 50. 
32. Pronkskatkend, lg. kolmnurkne, kokku keeratud, l. 0,3. Süg. 70. 
33. 2 savinõutükki. Süg. 40. 
34. 2 savinõutükki. Süg. 40. 
35. Naaskel, rauast, joon. 27:5, peenema otsa lg. ümmargune, laiemas lamenelinurkne, 

p. 8,5. Süg. 50. 
36. Kivimunak, graniit granaatidega, kujult silinderjas, üks külg siiski lame, lm. 6,5–

6,7, kõrgus 7,1. Süg. 60, pealmise kivi ääre alt. 
37. Kivimunak, joon. 29:3, gneiss, kujult kuudis, pind krobeline, suurus 6,1 x 5,4 x 6. 

Ühel nurgal väike süvend (päka koht?). Süg. 30. 
38. 15 savinõutükki, 2 äärest, üks neist v.-o. madalast alusetaolisest nõust sirgete 

külgedega. Süg. 25. 
39. Kivimunak, hele peeneteraline graniit, kujult silinderjas, ühelt kohalt aga lame, 

otsad natuke nõgusad. 7,4 x 8,1, kõrgus 7,1. Süg 63. 
40. 2 savinõutükki, punane tihe savi, üks ääretükk. Süg. 50. 
41. Käevõru ktk., joon. 15:4, kokku keeratud, lg. õõneskumer, terve ots ilustatud 

ristjoontega ja nende vahel kuuseoksaornamendiga, l. 0,9. Süg. 65. 
42. Savinõutükk, profileeritud küljeosa. Lahtisest mullast. 
43. Savinõutükk. Süg. 48. 
44. 110 savinõutükki, nendest 1 ääre ja 1 profileeritud külje osa, joon. 30:2, 15; üks 

riibitud pinnaga külgtükk joon. 31:20; mõned riibitud pinnaga, mõned lameda põhja osad jt.; 
suurim tükk 7,5 x 5,4, paks 0,8. Süg. 15–20, kaunis laialt alalt, kividetust kalme lõunaäärest. 

45. Savinõutükk. Süg. 45 
46. Savinõutükk. Süg. 35. 
47. Savinõu põhjatükk, lame, 5,7 x 3,2, paks 0,9. Süg. 23. 
48. 2 savinõutükki. Kivi pinnalt. 
49. Savinõutükk. Süg. 30. 
50. Savinõutükk. Süg. 60. 
51. Savinõutükk. Süg. 40, nr. 47 juurest. 
52. 4 savinõutükki, süg. 25–30. 
53. 4 savinõutükki. Söetükk. Süg. 70, söetükke 60 cm. 
54. Savinõutükk, üleminek põhjale. Süg. 65. 
55. 13 savinõutükki, 2 ääreosa. Süg. 55, ühe väikese kivi alt, nr. 53 ja 54 vahelt. 
56. Pronksvõrukese ktk., 2 osas, mõlemad 1 keer, lg. lamekumer, lm. 2–1,9, l. 0,2. Süg. 

40. 
57. Savinõutükk, riibitud. Süg. 75. 
58. Raudriista ktk., terve ots kitseneb ja ülespoole pööratud, p. 6,4, s.l. 2. Süg. 55. 
59. 2 savinõutükki. 
60. 4 savinõutükki. Süg. 50. 
61. 29 savinõutükki. Süg. 45–50. 
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62. Kivimunak, hele peeneteraline graniit, korratu kujuga, 8,4 x 9,3 x 8. 
63. 2 savinõutükki, üks tasase servaga ääretükk. Süg. 55. 
64. Kuldfooliumiga kaksikhelmes klaasist, p. 1,3, l. 0,7. Süg. 40. 
65. Savinõutükk, joon. 31:16, pinnal jooni, 6,1 x 5,1, paks 0,8. Süg. 37. 
66. Savinõutükk. Süg. 30. 
67. Spiraalsõrmus, 4 keeri, lg. lamekumer, otsad põikjoontega, kujult viltu litsutud, lm. 

2,3, l. 0,3. Süg. 55. 
68. Savinõutükk. Hamba katkend. Süg. 35. 
69. 2 savinõutükki. Süg. 35. 
70. Savinõutükk. Süg. 45. 
71. Savinõutükk. Süg. 45. 
72. Savinõutükk. Süg. 25. 
73. 2 savinõutükki, äärest. Süg. 50. 
74. 2 savinõutükki, üks lame põhjaosa, teine üleminekukohalt küljele, külg laieneb 

tugevasti. Süg. 45–50. 
75. 9 savinõutükki, üks riibitud. Süg. 25–30. 
76. Savinõutükk, seest mustast, pealt punakas-pruunist tihedast savist, 3,1 x 3,8, paks 

0,7, kuulub v.-o. väiksele tassitaolisele nõule kumera küljega. Süg. 35. 
77. 3 savinõutükki, jäme savi, mõne tüki paksus kuni 1 cm. Süg. 30. 
78. 2 savinõutükki. Süg. 45. 
79. 3 savinõutükki, jäme savi, paksus 1–1,1. Süg. 33. 
80. 14 savinõutükki, seest must, pealt punakas-pruun tihe savi, suurim külgtükk 

põhjaosaga, kõrgus 5,2, l. 4, paksus 0,7, kuulub väiksele kitseneva ülaosaga savinõule. Süg. 
40. 

81. 6 savinõutükki. Süg. 45. 
82. 11 savinõutükki, mustast liivateradega segatud jämedast savist, suurim külgtükk 

lameda põhjaosaga, kõrgus 3,5, l. 4,2, põhja l. 2,8. Süg. 30. 
83. Noa ktk., teraosa murdunud, varre ots paindub ülespoole, p. 11,1, s.l. 2,5. Süg 5–8. 
84. Savinõutükk, riibitud. Süg. 35. 
85. 35 savinõutükki, paksud, kareda pinnaga, üks suurim lame põhjaosa, mõnel tükil 

jämedaid jooni. Süg. 35. 
86. Savinõutükk, keskelt mustast, pindadelt kollakaspruunist liivateradega segatud 

savist, 3,2 x 2,7, paks 1. Süg. 40. 
87. 5 savinõutükki. Süg. 50. 
88. 2 savinõutükki, süg. 35. 
89. 2 savinõutükki, ühe pinnal hari, suurus 4,3 x 3,1, paks 0,9, teine lihtne. Süg. 30. 
90. Savinõutükk. Süg. 15. 
91. Spiraaltoruke, p. 2,3, lm. 0,6. Süg. 40, alumiselt kivilt. 
92. Savinõutükk, jäme savi, paksus 1,3. Süg. 35. 
93. Noatera ktk., p. 15,8, s.l. 1,9. Süg. 10, kamara alt. 
94. Savinõutükk. Süg. 35. 
95. 20 savinõutükki. Süg. 50. 
96. 14 savinõutükki. Süg. 10. 
97. 5 savinõutükki, hallikast ja pruunikast savist sileda pinnaga, suurim ääretükk 

põhjaosaga, joon. 31:2, kõrgus 3,5, l. 4,8, paksus 0,7. Süg. 10. 
98. Savinõutükk. Süg. 40. 
99. 27 savinõutükki, mõnel pind riibitud, paksud 1,3–0,9. Süg. 55. 
100. 12 savinõutükki. Süg. 60. 
101. 5 savinõutükki, 1 äärest. Süg. 35. 
102. 4 savinõutükki, suurim riibitud, 3,6 x 3,4, paks 0,7. Süg. 65. 
103. 13 savinõutükki, paksud 1,2–1,4, konarlise välispinnaga, neist üks joon. 31:3. Süg. 

50. 
104. Kõvernuga, joon. 23:12, p. 7, s.l. 1,4. Süg. 28, samast põlenud pealuutükk. 
105. 6 savinõutükki, jäme savi, kareda pinnaga, paksus kuni 1,4, neist üks joon. 30:18. 

Süg. 35. 
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106. Noa pidemeroots, p. 9,7, s.l. 1. Süg. 30, samast potitükk. 
107. 5 savinõutükki, jäme savi, paksus kuni 1,2, üks väikene luutükk. Süg. 50–55. 
108. Savinõutükk. Süg. 30. 
109. 3 savinõutükki. Süg. 45. 
110. 3 pronkskatkendit õhukesest plekist, suurimal üks ots laiem, p. 3,7; 1,8; 1,6; s.l. 1. 

Süg. 40. 
111. 3 savinõutükki, suurim põhja-külje osa. Süg. 50. 
112. 3 savinõutükki, jäme savi, suurim lame põhjaosa, paksus 1,1, suurus 6,2 x 4,5, 

pinnal paistab tekstiili, joon. 31:10. Süg. 30. 
113. 2 savinõutükki, riibitud. Süg. 60. 
114. Ripandlukk, joon. 27:12, 4,3 x 3,7. Süg. 35. 
115. Savinõutükk. Süg. 30. 
116. 3 savinõutükki, suurim põhjaosa, millel mõlemal pool tekstiilijälgi, joon. 31.9, 

suurus 6,1 x 4,8, paks 1. Süg. 15. 
117. Savinõu ääretükk. Süg. 65. 
118. 2 savinõutükki, üks riibitud. Süg. 13. 
119. Savinõutükk, riibitud pinnaga (või tekstiil?). Süg. 32. Suurus 4,2 x 3,6, paks 1,2. 
120. Savinõutükk. Süg. 10. 
121. Šlakitükk, 4 x 3,2 x 2,4. Süg. 15. 
122. Savinõutükk, paks 1,1, vist põhjaosa. Süg. 5. 
123. Kivimunak, gneiss, silinderjas, lm. 6,3–6,7, kõrgus 6,5. Süg. 10. 
124. Kivimunak, peeneteraline graniit, lamedate otsadega, lm. 7,5–7,8, kõrgus 6,65. 

Alumistelt kividelt. 
125. Rauatükk, 2,8 x 1,4 x 0,5. Süg. 35. 
126. 2 söetükki, 2,8 x 1,7 ja 2 x 1,3 x 1. 
127. Uksehing, raud, ajalooline, 8,3 x 6,8. Süg. 35. 
128. Savinõutükk. Süg. 35. 
129. Savinõu ääretükk, 3,5 x 3,2, paks 0,9. Kivide pealt mullast. 
130. Savinõutükk. Kivide vahelt. 
131. Savinõutükk, riibitud. Süg. 25. 
132. Kivimunak, graniit, pinnad neli teravovaali, seega munak kahe teravama otsaga, 

7,1 x 8,1 x 7,4. Süg. 40. 
133. Käevõru, lg. lamekumer, lm 4,4 x 3,7; l. 0,5. Süg. 15, asus alumise kivi peal lapiti. 
133.a. Loomakihv, joon. 28:5, p. 9,5, laiem ots lõhki, keskel sisselõige kahelt poolt. 
134. Spiraaltoruke, 5 keeri, lm. 0,3. Leitud 1922.a. kaevamisel üleskuhjatud mullast. 
135. Savinõutükk. Otse kamara all. 
136. Pronksrõngas, mingi ktk., kuna teine ots paksem, lg. lame lapiti, lm. 2,6 x 2,1; l. 

pealt 0,5, paksus 0,1–0,2. Süg. 15. 
137. 2 savinõutükki, teine üleminek põhjale. Ülemisest kihist. 
138. 3 savinõutükki, üks sirge ääre osa. Ülemisest kihist. 
139. Sirbi (või vikati ots?), joon. 27:4, p. 8,2, s.l. 3. Süg. 20. 
140. Õmblusnõel, katkine, joon. 12:5, p. 9,8 + 5,6. Pinnalähedalt, süg. 7, nr 130-ndast 

natuke lääne pool. 
141. 2 savinõutükki. Lahtisest mullast. 
142. Savinõutükk. 
143. 2 savinõutükki. 
144. Kõvernoa pide, joon. 24:6, p. 4,4, s.l. 1,8. Segatud mullast. 
145. Raudkatkend, p. 5,1, s.l. 0,6, ühes otsas lg. ümmargune, teises lapergune (v.-o. 

naaskel või peitlike?). Segatud mullast. 
146. 3 savinõutükki, üks äärest. 
147. Spiraaltoruke, 8 keeri, lm. 0,6. Kivide pealt, v.-o. 1922.a. kaevamisel mullaga siia 

visatud. 
148. Sirge äärega savinõutükk, seestpoolt mustast, pealt hallikas-must, joontega, 4 x 

2,5, paks 0,45. Süg. 30. 
149. Raudkatkeke. 



 57

150. Savinõutükk. 
151. 2 savinõutükki. 
152. Raudkatkend, lg. ümmargune, p. 2,8, lm. 0,6, teine ots nagu paksem. Kivide vahel, 

vähema kivi all, süg. 20. 
153. Noatera ktk., p. 2,8, s.l. 1,6. Süg. 15. 
154. 2 raudkatkendit, teine noaots, p. 3,5, s.l. 1,1; teine v.-o. rootsust, p. 2,6, s.l. 0,7. Vt. 

156 all. 
155. Savinõutükk. Varem kaevatud kihist. 
156. 3 savinõutükki, suurim riibitud, joon. 31:19. Süg. 30. Nr. 154 ja 156 juurest üldse 

põlenud luid, nende kohal nelinurkne kivi lüngi, nagu katus peal, selle all leiud ja luud, kivi 
alt nõgine. Näib olevat suletud põletismatus. Põlenud luudest pole nähtavasti ometi kõiki siia 
asetatud. 

157. Raudkatkend, vormitu. 
157.a. Savitükk, joon. 28:8, 4,3 x 2,2 x 2,3. Kivi ääre alt. 
158. 2 savinõutükki, nr. 157 juurest. 
159. Spiraaltoruke, 5 keeri, lm. 0,6, lg. lamekumer. 
160. Spiraaltoruke, p. 2, lm. 0,3, traadi lg. lamekumer. Eelmisest vähe ida poole, 

alumise suure ja pealmise väikese kivi vahel. 
161. Savinõutükk. Eelmise juurest. 
162. 3 savinõutükki, neist üks põhjaosaga. 
163. Raudplekitükke. Süg. 40, kivi ääre all. 
164. Raudkatkend, noast?, p. 2,6, s.l. 1,9. 
165. Spiraaltoruke, 6½ keeri, lg. lamekumer, lm 0,4. Nr. 157-nda ümbrusest. 
166. 6 väikest raudkatkendit. 
167. Spiraalsõrmus, joon. 21:3, viltu litsutud, üle 5 keeri, lg. lamekumer, l. 0,25. Leius 

kaunis üleval, v.-o. juba segatud maa. 
168. Raudnoa ktk., p. 8,8, s.l. 2,3. 
169. Savinõutükk. Nr. 168-ndast põhja poole. 
170. Spiraalsõrmus, 4 keeri, lg. lamekumer, lm. 2,1, l. 0,3. Alumises kihis. 
171. Spiraalsõrmus, joon. 19:13, mingist valgest metallist, ligi 2 keeri, ühe otsa serval 

näha nagu ristjoonte algust, lg. lamekumer, lm. 2,2, l. 0,35–0,4. Kõige alumiselt kivilt. 
172. Spiraaltoruke, p. 2,1, lm. 0,4. Koos eelmisega. 
173. Savinõutükk. Kamara all kivi peal. 
174. Vormituks roostetanud raudkatkend. 
175. Savinõutükk. Lahtisest mullast. 
176. Kõvernuga, joon. 24:7, p. 9, tera p. 6, s.l. 1,6. Alumisest kihist. 
177. Õhuke raudkatkend. Kamara alt kivilt. 
178. 9 savinõutükki, neist üks põhjaosaga, 30:25, 31:1; seest mustjas, pealispindadelt 

kollakaspruun, suurte kvartsiteradega. 
179. Spiraaltoruke, 8 keeri, lm. 0,6, lg. lamekumer, otsad algupärased. 1922.a. välja 

visatud mullast. 
180. Raudkatkend, piklik. Nr. 176 lähedalt. 
181. Käevõru, lg. lamekumer, kokku surutud, nii et otsad ülestikku, keskel l. 0,6, otstel 

veidi kitsam. Kivilt, mis asub kaunis põhjas. 
182. Raudkatkend. 
183. Pronkspaela katkekesed kõrvuti. 
184. Noa ktk., p. 6, s.l. 2,1. 
185. 4 savinõutükikest. 
186. Sõrmus, lg. õõneskumer, lm. 2,6, l. 0,6. Umbes keskmises kihis. 
187. 2 savinõutükki. Nr. 186-ndast põhja poole. 
188. Raudkatkend. 
189. Savinõutükk, riibitud. Eelmisega koos pealmisest kihist. 
190. 5 savinõutükki. Alumisest kihist. 
191. spiraalsõrmuse ktk., veidi üle ½ keeri, lg. lamekumer, lm. 2, l. 0,23. Alumisest 

kihist. 
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192. Spiraaltoruke, ligi 5 keeri, lm. 0,6. Süg. 30. 
193. Raudkatkend. 
194. Savinõu ääretükk, serv sirge, äär kaldub õige veidi väljapoole. Nr. 191-st loode 

poole. 
195. 6 savinõutükki, üks seest ja pealt riibitud sirge terava servaga ääretükk. Mitmest 

kohast nr. 191 ja 192 vahel. 
196. Savinõutükk, üleminek põhjale 
197. Savinõutükk. Põhja osast. 
198. 56 savinõutükki, suur hulk väga väikesed. Leitud põhja kihist väikeselt alumiselt 

kivilt, osa tükke sellel täiesti hunnikus. 
199. Kivimunak, joon. 28:12, peeneteraline graniit, kujult silinderjas, lm. 6,3–6,9, 

kõrgus 6,3. Leitud 2486: 90–198 ala põhja äärest täiesti lahtiselt 1922.a. välja aetud kivide 
hulgast, neid ära veeretades. 

200. Seondsõlg teljetoruga, joon. 7:4, p. 5, teljetoru p. 3,8, jala s.l. 3,25, ratasmotiivi 
lm. 1,5; kaare-jala lg. lame-nelinurkne, kõige kitsamal kaare-jala ühenduskohal 
neljakodaraline läbistav ratasmotiiv; jalaosa nõgus, peaosa kumer; pronksnõel, nõelahoidja 
pikk; kohati näitab sõlg tule jälgi, ka muidu pisut surutud kokku. Leiti ülemisest kihist 
väikeste kivide pealt. Siin ääreosale on varem mulda pillutud. 

201. 2 pisikest savinõutükki. Kivi pinnalt. 
202. Savinõutükk. Süg. 30. 
203. 3 savinõutükki, üks sirge servaga. 
204. Savinõutükk. Süg. 30. 
205. Pitsatsõrmus, katki murtud. Kivi ääre juurest, alumisest põhjakihist. 
206. Savinõutükk. Eelmise lähedalt. 
207. Savinõutükk. 
208. Savinõutükk. 
209. Spiraaltoruke, 35 keeri, lg. lamekumer, lm. 0,6. Leiti kivikangutamisel kangiga, 

asus v.-o. kivi ääre juures. 
210. Silmiksõlg, Eesti seeria, joon. 5:4, p. 6,8, pea l. ühes spiraaliga 3,5, nõelahoidja 

pikkus kaare juures 4,5; lahtiste rõngastatud silmadega, joonitud peasarvedega, pika ilustatud 
pingehoidjaga, kummaski otsas 2 ristjoont, keskel 3, neid rühmi ühendavad diagonaaljooned, 
pool spiraali alles, pronksnõel on aga spiraalist lahti murdunud, jalg tagant lahti. Süg. 25, 
väikesi kive peal, asus põhja-lõuna suunas, alumine pool ülespidi. 

211. 2 savinõutükki. Süg. 40. 
212. Savinõutükk. Süg. 35. 
213. Kaelavõru ots, joon. 21:1, p. 14,5, s.l. 1,7, võruosa punutud 3-st traadist, mille 

keerid vaheldumisi kärbitud, sileda, läikivrohelise paatinaga kaetud. Süg. 30.’ 
214. 2 savinõutükki. Süg. 20. 
215. Savinõu ääretükk. Süg. 35. 
216. Raudkatkendike. 
217. Spiraalsõrmus, joon. 19:12, veidi üle 1½ keeri, pisut ära painutatud, lg. 

õõneskumer, otsad ilustatud kolmes rühmas 6–7 soonega, lm 2,6 x 2,5, l. 0,4. Süg. 30. 
218. 5 savinõutükki, paksud kuni 0,9, paar tükki seest ja väljast riibitud, joon. 31:14, 

15, sisepind must. Leiti nr. 213 piirkonnast, süg. 40–50. 
219. 3 savinõutükki, üks riibitud. Süg. 45. 
220. Šlakki. Süg. 45. 
221. 5 savinõutükki. Kivi alt süg. 55, enamus vahelt 50. 
222. 2 savinõutükki. Kivide pealt. 
223. Kõvernuga, joon. 23:14, p. 9,8, teraosa p. 5,2, s.l. 1,2. Leitud lahtiselt märgitud 

kohast. 
224. Nuga, joon. 26:3, p. 14, 75, s.l. 2,1. Süg. 15, teraots W, suund WE, lapiti. 
225. Spiraalsõrmus, umb. 2 keeri, keerid teineteise sisse surutud, lg. lamekumer. Kõige 

alumises kihis, leitud nr. 213 piirkonnast. 
226. 3 savinõutükki. Põhjakihist. 
227. Šlakitükk, suurus 6,5 x 4,4 x 3,5, osa lahti murtud. Keskmisest kihist. 
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228. Nuga, joon. 26:11, p. 11, sellest tera 4,2, s.l. 1,3, rootsu ümber puujäänused. 
Pealmisest kihist. 

229. 2 savinõutükki, üks külje-põhja üleminek, küljel jooni, joon. 30:19. 
230. 6 savinõutükki, ühel riibitud pind. 
231. Savinõutükk, ääreosa sirge servaga, mis välisküljel välja kaardub, joon. 30:1, 

suurus 4,3 x 2,3, serva l. 0,8. 
232. Savinõutükk. 
233. Nuga, joon. 26:10, p. 14,1, roots umb. 4,5, tera s.l. 1. 
Luud leidude nr. 134–198 alalt. 
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    5. LEIDUDE ANALÜÜS 
 

A. Sõled 
 

Nurmsi kalmes märgitud leiukohtade arv on ümmarguselt 800, kusjuures mitme 
leiunumbri all asub mitu eset. Sellest üldarvust moodustavad metallesemed enamuse, kuna 
kiviesemeid või savinõutükke annud leiukohad moodustavad umb. neljandiku või veidi 
rohkem. Osa leide moodustavad ainult monotoonse massi oma suurearvulise ja siiski 
väheütleva esinemise tõttu, nagu enamuses ornamendita ja vormita savinõukillud, osalt 
spiraaltorukesed ja spiraalsõrmused, raudnoakatkendid, helmed jm. Teine osa leidudest – just 
suuremad ehted – on aga vaheldusrikas tüübistikult ja erivormidelt ning mitmedki esemed 
Nurmsist on tänini ainukesed Eestist. Oma geograafilise asendi, suuruse ja läbi mitme sajandi 
kestvuse tõttu on Nurmsi kalme rikkalik leiuinventar teiste rooma rauaaja kalmete hulgas üks 
huvitavamatest ja ülevaatlikumatest, andes pildi mitte üksi piiratud alal ainelisest ehte-
kultuurist, vaid peagu kogu vastavast ajast Eesti esiajaloos. 

Et saada tarvilikke tugipunkte kronoloogias, üldises arengus ja kultuuriühendustes, 
tuleb leiumaterjal üksikasjaliselt analüüsida tarvilikkude ja võimalikkude järelduste saamiseks 
kronoloogiliselt, tüpoloogiliselt ja topograafiliselt. Suletud leidude puudumise tõttu kalmetes 
peame rohkem kui soovitav kasutama tüpoloogilist meetodit. Selleks võtame vaatlusele 
esijoones sõled, kui kõige tüüpilisemad ja dateerimiskindlamad ehted. Nurmsi kalmest on 
sõlgi 41 eksemplari, kokku terveid ja katkendeid, nende hulgas esindatud peagu kõik sellal 
Eestile enam-vähem iseloomulised rühmad. Ükski rühm ei sisalda monotoonsust, vaid 
vastavalt omaaegse käsitöö tootmisviisile detailides erinevaid üksikesemeid. 

Üldiselt sõlgede kandmisviisi kohta on märgitav, et nende nõelahoidjad kui ka nõela 
asend vastavad kinnitusviisile parema käega, nagu näit. tänapäevsed vedrunõeladki. Ainult 
paari ketassõle juures Eestis olen märganud vasakukäelist kinnitusviisi. 

 
 

a. Silmiksõled 
 
Silmiksõlgede kolmest pearühmast1 on Nurmsis leitud ainult eestiseeria omi, kokku 6 

eksemplari, kõik kaheliikmelised, õõnsa kaarega ja jalaosaga. Nendest tüpoloogiliselt on 
kõige vanemaks joon. 5:1. Silmad on lahtised, rõngastatud, pingehaak ilustatud, nagu see 
omane peaseeria silmiksõlgedele,2 mõõdetelt väike. Teravovaalne pingehaak ühes 
iseloomulise ilustamisviisiga esineb eesti seeria juures ainult vanimate ja peaseeriale veel 
mitmeti lähedal seisvate eksemplaride juures.3 Peaoksade lühidus võrreldes spiraaliga, 
keerdude vähene arv (12), nõelahoidja kuju jne., on kõik suhteliselt suurema vanuse tunnused 
sellel eksemplaril. Kuna peaseeria areng lõpeb lõuna pool juba I saj. keskel m.a., on eesti 
seeria vanimate vormide valmistamisaeg sellele võrdlemisi ligidane. Tõenäoselt kuulub 
käesolev eksemplar siiski juba II saj. 

Tüpoloogiliselt vanuselt on järgmiseks Nurmsi silmiksõleks joon. 5:2. Silmad on veel 
lahtised, kuid peaoksad on pikenenud ja ilustatud, pingehaak on piklik-nelinurkse kujuga, 
nõelakoda püstjam. Pea ilustis silmade kohal on kahest poolkaarest, mitte kolmnurkjas katus, 
nagu eelmise juures. Harja all vastu jalga on ühekordsest punktiirist kolmnurk. Vasteid sellele 
üksikasjale on eestiseeria silmiksõlgede juures korduvalt,4 kuid esineb ka veel V saj. 
kuuluvatel eksemplaridel, mispärast ei anna mingeid lähemaid dateerimisvõimalusi. 

                                                           
1 Moora 1938a, 57 jj.; Kivikoski 1939, 41 jj. 
2 Almgren 1923, 24; Eestis Papikiviku eksemplaril (AI 2736:1). 
3 Reinapist AI 2485:11, vt. Sb GEG 1922, 120 vastu tahv. 1:5; ja 2488:43; Padast AI 2655:4; Jäbarast 
AI 3737:1–3. 
4 Avispää AI 2643:137; Järve kl. AI 2485:12; Jäbara AI 2604:300, 349; Peeri Hausmann 1896, tahv. 
II:8, 9; Purtse-Matka AI 3735:1, 2; Saka AI 3466:1; Türsamäe ÕES 2012 I:4; Hjärne Fornvännen 1917, 
154:2. 
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Selleks aga sobib nõelahoidja ilustis, mis esineb ainult vanemate vormide juures. 
Nõelahoidjate ilustamisviis seisneb ainult paaris- või kolmikjoonekeste asetamises rühmiti, 
mis omavahel seotud diagonaaljoontega. Oma lihtsuse tõttu pole see äratanud küllaldaselt 
tähelepanu, mistõttu ka võrdlusmaterjali suhteliselt vähe. Üldiselt aga näib, et nõelahoidja 
ilustamine üldse sõlgede juures Põhja-Euroopas on iseloomulik ainult rooma rauaaja 
vanemale järgule olles tavaliselt ikka kaasnähteks nõelahoidja läbistusele, mida Almgren loeb 
ainult väga varaste sõlgede tunnuseks. (vt. Almgreni ja Piči tööd.). Eestis esinevaile 
nõelahoidja ilustistele vastavad Almgren 37 ja Pič II 3, tahv. LV:13. Et ilustatud 
nõelahoidjaid eriti arvukalt näib esinevat Böömi alal, võiks arvata, et see detail on sealsetest 
töökodadest levinud mujale.5 Eestisse on see ulatunud mereteed kaudu Visla suudmelt. Siin 
esineb nõelahoidja ilustamine ainult 9 silmiksõle ja 7 peakilpsõle juures, kui mitte arvestada 
erineva ilustusviisiga sõlge Padast (AI 2655:2). Almgren 37-le (paaris ristjoonekesed kolmes 
rühmas) vastab silmiksõlgedest 3 eksemplari (AI 2485:11; 2655:4; 3172:921), kuna kahel on 
joonekeste arv rühmas 3 ja 4 (AI 2488:43; 2617:147) ning peakilpsõlgedest 1 (AI 2486:163). 
Rühmad on ühendatud diagonaaljoontega (tüüp Pič tsit.t.) 3 silmiksõlel (AI 2486:84a, 
Hausmann 1896, tahv. II:8 ja AI 3737:3) ja 4 peakilpsõlel (AI 2486:69, 135; 2496:57; 3172; 
1079; Paide m. Leedu 2 eks.). Erinev orneerimisviis (nähtavasti kalasabamotiiv) on 
Hausmann 1896, tahv. II:5 avaldatud sõlel. Silmiksõlgede pika nõelahoidja tõttu on 
ristjoonekeste rühmade arv ikka kolm, diagonaaliks 1 ja 3 joont, peakilpsõlgedel lühema 
nõelahoidja tõttu aga rühmi kaks, ühel juhul ka kolm (AI 2496:57). Vastavalt nõelahoidjate 
ilustuse päritolule esineb seda just Virumaa tooaegse asustuse tuumikosas (Jäbara, Pada ja 
Reinapi kalmeist), kust on ulatunud Nurmsisse. Mujal Eestis on see senini tundmata. Kuid 
tuleb meeles pidada, et nõelahoidjate ilustamise küsimuse üksikasjalisemale uurimisele on 
suureks takistuseks ka seik, et nõelahoidjad on tavaliselt kas rikutud või kulunud, nii et 
igasugune ilustus on kadunud. 

Pingehaak kannab tihti samamotiivilist ilustust kui nõelahoidja. Võrdle näiteks 
nõelahoidja ilustis Böömi silmiksõle juures Pič II 3, tahv. LXIX:16, LXXIII:5 j.t. pingehaagi 
omaga LVI:1, LXIX:28, LXX:4, LXXI:3, LXXVII:4 j.t., samuti Almgren 45, 47. 
Samasugune pingehaagi ilustis on ka Eestisse ulatunud silmiksõlgedel (vt. 101 märk. 2–3), 
nõelahoidjail aga senini tundmata. See ilustusviis ongi eriti levinud ainult Böömis, kus esineb 
pandlail, kilbiääristustel jm. ning ikka ainult rooma rauaaja vanemasse järku kuuluvatel 
esemetel. Ülalkirjeldatud nõelahoidja ilustist tüüp Pič II 3, tahv. LV:13 esineb Eestis 
silmiksõlgede pingehaagil (Verh. GEG XIII, tahv. II:2; AI 2486:95; 3323:210; 3735:1; 
Hausmann 1896, tahv. I:16; Paide m.: Väike-Kareda), samuti tüüp Almgren 37 ja 
võrkmuster,6 kumbagi ühel juhul (EmKÜ 110:7, 9); ning lõppeks üleni ristjoontega kaetud 
(AI 2655:182 ja Paide m. Leedu). 

Kõiki eelpool toodud näiteid kokkuvõttes võime öelda, et ilustatud nõelahoidjaga 
silmiksõled on eesti seerias kõige vanemad ja mitmelt tunnuselt veel lähedased peaseeriale. 
Nii on mõni neist üheliikmeline (AI 2485:11), või telje aasa moodustab kaare pikendus, mis 
veel lahtine (AI 3172:921), või omab teravovaalset vanema ilustusviisiga pingehoidjat ja ka 
kaare alla ulatuvat kaareharja (AI 3737:2). Samuti on ilustatud nõelahoidjaga peakilpsõled 
kõik veel spiraaliga. Seega nõelahoidjate ilustamine oleks Eestis iseloomulik ainult rooma 
rauaaja vanemale järgule ja ei ela nähtavasti üle II saj., kuigi vastavad sõletüübid ise seda 
teevad. Kõnesolev Nurmsi silmiksõlg oleks seega üheaegne vastavate peakilpsõlgedega. 
Pikkusega 7,8 cm on ta arenenumate eesti seeria silmiksõlgedega võrreldes suhteliselt väike. 
Tüpoloogiliselt on ta esimesena käsitletud Nurmsi silmiksõlest siiski tunduvalt noorem. 

Sellele järgneks tüpoloogiliselt silmiksõlg joon. 5:4, mis kuulub üldiselt eestiseeria 
silmiksõlgede keskarengusse, kui nii võiks nimetada. Mõnevõrra hilisem, kuid samuti 
keskarengu piirides on silmiksõlg joon. 5:7, olles eelmisest pikem ja tagant kinnise jalaga. 
Mõlema piklikud pingehaagid ilustatud, samuti peaoksad paari joonega, seega profileerimise 
jäljed umb. nagu Almgren 55a. Kuid profileerimise rudimendid püsivad isegi veel väga 

                                                           
5 Vt. ka Almgren Mannus 5 (1913), 265 jj. 
6 Erakordne; ambsõle nõelahoidja küljel sama ilustus a. 800 ümber AI 2483:29. 
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degenereerunud vormide juures.7 Silmade kohal asuvad poolkaarekujulised voldid nagu umb. 
Almgren 56 b või Sb GEG 1922, Moora I:7. Kõige lähedasem on talle üks Jäbara B kalmest 
leitud silmiksõlg (AI 2604:112), kuid juba suurem ja degenereerunum. Silmiksõlgi selliste 
voltidega silmade kohal leidub arvukalt, kuid nad on kõik juba Nurmsi eksemplarist 
arenenumad vormid, seega detail üldse hilisemate vormide tunnus. See on arenenud ilmselt 
sellisest peailustisest, nagu joon. 5:2 ja 4, ning esineb paralleelselt katusekujulise 
peailustusega, nagu joon. 5:1 ja 3 kuni hiliste vormideni välja.8 

Viies silmiksõlg Nurmsist joon. 5:3 näitab eelmisest mõningaid veelgi nooremaid 
tunnuseid. Nii on silmad küll veel lahtised, kuid ainult väikesed rõngasteta augukesed, 
nõelahoidja suhteline pikkus on suurenenud. Teiseltpoolt puuduvad aga veel hoopis hilise 
tunnused, nagu spiraali otsaasad jms. Kui seda eks. võrrelda Storkåge peitleiu silmiksõlega, 
mis dateeritud kaasleidudega E.Hjärne poolt IV saj. algusesse või esimesse poolde,9 võime 
viimase juures märgata tunduvalt ilmsemaid degeneratsiooni tunnuseid. Selle peitleiu alusel 
võiks ka käesolev Nurmsi eks. kuuluda IV saj. algupoolde. 

Kuues Nurmsi silmiksõlg on säilinud ainult katkendina joon. 5:5. See on tules 
vormituks põlenud ja sulanud peaosa, võimalik et ilustatud pika pingehaagiga, telge hoidva 
laia aasaga ja poole spiraaliga. Peaoksad on olnud nähtavasti nupukujulised.10 Näib olevat osa 
suurest silmiksõlest, arenenum kui ükski eelmine, ajaliselt kuuludes tõenäoselt IV saj. teise 
poolde, kui mitte juba a. 400 ümber. Ka muu leiumaterjal samast ümbrusest kuulub IV–V saj. 

Selle ehteartikli päritolu, leviku ja arengu kohta on H.Moora kõik olulise öelnud oma 
kirjutistes.11 Samuti on seal piiriteldud Virumaa kui peakeskus kõigi kolme seeria leviku ja 
eestiseeria arengu suhtes. Eestiseeria silmiksõled on ilmselt pärit Virumaa käsitöö keskusest 
ja ligemalt piiritelduna just Lüganuse khk. põhjaosa asustustsentrumist kummalgi pool Purtse 
jõge. See piirkond on eesrindlikuna märgitav juba alates I at. keskelt e.m.a. kogu Virumaa 
suhtes ja säilitab oma positsiooni ka rooma rauaajal, moodustades oma traditsioonidega ja 
arenguvõimelisusega ühe tähtsamaid ainelise kultuuri keskusi ja majanduslike ning 
kultuuriühendustega peamise värava kõigele uuele ja virgutavale kogu Eesti territooriumi 
piirides. Nii on peaseeria 23 eks., mis Eestis leitud, 8 saadud Lüganuse khk-st, millele järgneb 
Jõhvi khk. 6 eks., mujal ei ulatu see kuskil üle 2 eks. kihelkonna kohta. Ka leidub Lüganuse 
khk. alal just selliseid pea- ja eestiseeria vahemisi eksemplare, millistest tihti raske öelda, 
kummasse seeriasse see kuulub (näit. AI 3737:2, 4, 5). Preisi seeria 39-st eksemplarist Eestis 
on pooled Lüganuse khk., järgneb Viru-Nigula 5, Rakvere 4, Jõhvi 4, Kadrina 2 ja Haljala 1 
eksemplariga, mis iseloomustab väga kujukalt siinset väravaosa Visla suudmelt mereteed 
lähtunud majanduslikele ühendustele. Lüganuse khk. metallikäsitöö juhtivat osa muu 
Virumaa suhtes iseloomustab ka eestiseeria silmiksõlgede arvuline jagunemine, mis on 
järgmine: Lüganuse 27, Viru-Nigula ja Rakvere kumbki 14, Jõhvi 8, Vaivara 7, Väike-Maarja 
ja Haljala kumbki 3 ja Kadrina 1. Muu Eesti suhtes Virumaa juhtiv osa selle ehteartikli 
levimises on samuti selge juba arvudest. Eesti alalt leitud 102 eksemplarist kuulub Virumaale 
77, Järvamaale 10, Põhja-Viljandimaale7, Põhja-Tartumaale 3 ja Harjumaale (Jüri ja 
Jõelähtme khk.) 5 eks. Seejuures varasemaid vorme esineb peale Virumaa ainult Järvamaal, 
kuid ka hiliste degeneratsioonivormide puhul Virumaa ei loovuta oma juhtivat osa.12 See 
asjaolu lubab pidada tõenäoliseks, et eestiseeria silmiksõled väljaspool Virumaad, kui nad 
üksikult esinevad, pole kohalikku toodangut, vaid vahetuse teel – võimalik et omapoolseks 
vahetuseks Visla piirkonna tarvilikkude karusnahkade hankimiseks – levinud. Teiselt poolt 
                                                           
7 Moora Sb GEG 1922, 113. 
8 Tsit. t., 113 jj. 
9 Fornvännen 1917, 147 jj., 203 jj., silmiksõle kohta 203 jj. 
10 Moora Sb GEG 1922, 113 ja tahv. I:9. 
11 Moora 1938a, 57 jj. ja Kartenbeilage VI. Lisaks sealseile nimestikele on viimaseil aastail Eestist 
lisandunud veel 2 peaseeria silmiksõlge Jäbarast (AI 3737:4, 7); 8 eesti seeriast: 4 Jäbara (AI 3737:1–3, 
5), 2 Purtse-Matka (AI 3735:1–2), 1 Kohtla (AI 3905:2) ja 1 Saha (AI 3446:21); 2 preisi seeriast: 
Jäbara (AI 3737:6) ja Kohtla (AI 3905:1). Soome kohta Kivikoski 1939, 41 jj. Vene alalt on autorile 
maininud A.M.Tallgren mingit eestiseeria (?) erandit Kaasani alalt, mis olla õige lameda kaarega, 
ülemise pingega ja silmadeta. 
12 Vrd. Moora Sb GEG 1933, 295. 
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ometi nii need sõled kui ka muud seeaegsed ehteasjad ei tunnista kindlate käsitöökodade 
olemasolu, mis oleksid tootnud hulgaliselt sama eeskuju järele. Ometi võib see detailide ja 
“tüpoloogiliste arenguvormide” mitmekesidus olla tingitud osalt ka tootmise tehnikast vaha-
makettide järgi vormitud savivalemite tõttu. Lõppeks ei tohi unustada statistiliste andmete 
rakendamisel ka mõnevõrra ebaühtlast kaevamist ja leidude kogumist ja isegi muististe 
säilimistingimusi, mispärast tulevikus leidude arvu kasvades ja süveneva uurimismeetodi 
tõhustudes pilt võiks osaliselt muutuda. Kuid tõenäoliselt jääb püsima ka edaspidi tulemus, et 
Järvamaa asustuskeskus selle ehtevormiga on tutvunud just Virumaa poolt üle Väike-Maarja 
ja Rakvere kihelkondade. 

 
a. Peakilpsõled 

 
Almgreni tugevasti profileeritud sõlgede rühmast pole Nurmsist leitud ühtegi, peale 

ühe joon. 6:1, mis aga oma peaprofileeringult sarnaneb Almgreni rühm V seeria 2 ja 8 
kuuluvaile sõlgedele Eestis. Viimaste iseloomuliseks tunnuseks Eestis on poolkaarekujuline 
peaprofileering, mispärast on sobiv kogu seda kohalikku rühma nimetada peakilpsõlgede 
rühmaks. 

Joon. 6:1 sõle peakilp ühe soonega piki serva, spiraalitelje ja pinge kinnitusviis 
peaplaadi all ning kolme fassetiline, alt veidi õõnes kaar osutavad, et see eksemplar on 
Virumaal või Järvamaal valmistatud, eeskujuks võttes mingit tugevasti profileeritud sõlge13 ja 
kohalikke peakilpsõlgi. Ka kaare- ja jalaprofileeringu ilustus punktidega on erakordne, 
profileeringute madalus tüüpiline Ida-Baltikumile. Käesolev sõlg kuulub oma tüpoloogiliselt 
asendilt ja teatud valmistamistunnustelt (kaare vähene õõnsus, jalanupu täisi ümarus ja 
massiivsus) tõenäoselt II saj. teise poolde. 

Peakilpsõlgi kolmnurkse jalaga on Nurmsist leitud 2 eksemplari joon. 6:2, 3. Seda 
tüüpi sõlgede juures hoidub pingeauk rohkem ülesse, peagu spiraaliaasa ja peakilbi vahele 
(Moora 1929, tahv. IV:5), kuna peakilpsõlgede tüüp RK 4:11–12 juures see asub ikka rohkem 
ees. Teise eksemplari kilp ja jalg on tinutatud, nagu see peakilpsõlgede varasemate 
eksemplaride juures tihti esineb.14 

Need peakilpsõled on arenenud Almgren 100, mis omakorda liitub joon. 99 kaudu 
tugevasti profileeritud sõlega joon 74 ja esineb Almgren IV rühma 2 peaseeria vormidega 
paralleelselt. Kui Almgren 99 veel kaunis laialdaselt näib esinevat Põhja-Euroopas, siis 100 
ainult Poosenis, Visla alal ja Idapreisis.15 H.Moora teadete järgi esineb neid Visla suudme 
piirkonnas, Masuurias ja teatud määral ka Samlandis, kus aga kaarehari väga lamenenud, 
samuti tihti ka peakilp. Neil põhjusil näeb Moora nende päritolu Visla alalt või Masuuriast.16 
Kõik Eestist saadud eksemplarid on lameda jalaga, harjata. Ometi paar leidu Nõo ja Lüganuse 
khk. on andnud kaks erandlikku vormi, mis tõenäoselt kuuluvad siia rühma, kuigi peakilp ja 
kaarepahkus on väikesed ja laieneva jala nurgad ümardatud.17 Need on aga omakorda 
võrdlemisi lähedal Adakava, Leedu ja Essu eksemplaridele,18 mis veelkord tõstab küsimuse 
viimaste tüpoloogilisest geneesist. Käsiteldud tüüpi peakilpsõlgede levikutee on 
tarandkalmete alal tõenäoselt maatee. Kuigi neid kindlasti on valmistatud ka Eesti alal, 
takistab levikupildi hajalisus ometi esialgu nende valmistamise peakeskuse fikseerimist.19 

                                                           
13 Blume 1912, tahv. II:4 ja Gaerte 1929, 187:i vormide arenguviis Almgren 1923, 40, levik 42; 
madalad profileeringud tüüpilised just Masuuriale, kust ulatuvad Läti ja tõenäoliselt ka Eesti alale, 
Moora Congr. sec. 1930, 452; vrd. Almgren 1923, lisa I:13 Idapreisi Popielneni eksemplar ja Lätist 
Moora, tsit.t. tahv. V:59 (nõelahoidja ulatub ka jalaprofileeringu alla nagu Nurmsi eks. juures). 
14 Saamweli eks. ÕES 1993:8 samuti tinutatud, mitte hõbetatud, nagu annab Hausmann, RK 4:9. 
15 Almgren 1923, 51 jj. ja Beilage I:16; sõlg, mis siin märgitud Kovno kub. Odachowest (Aspelin 
1887), vrd. Moora 1938a, 77. 
16 Moora 1938a, 72; nende levik Eestis, Lätis ja Soomes vt. tsit.t., 70 jj. ja Kivikoski 1939, 45 jj. 
17 AM 3236:750; 3737:8; vrd. Kivikoski 1939, tahv. I:4 ja lk. 43. 
18 Vt. andmed Moora 1938a, 77. 
19 Redlich 1933, 305–308 loeb küsiteldud tüüpi peakilpsõlgi öökullsõlgede eelastmeks, viimaste pea 
levimisala on aga Leedu ja Lõuna-Läti. Teisi arvamisi öökullsõlgede päritolust vt. Åberg 1919, 146; 
Tallgren 1925, 12 ja FM 1923, 8; Nerman 1929, 24jj. ja sub Nachträge; Калитинский, A. K вопросу 



 64 
 

Nende sõlgede ajaline kuuluvus II–III saj. on antud H.Moora poolt 1938a, 73 jj. 
Nurmsi eksemplarid on oma liigis vanemate tunnustega – kaar massiivne, või ainult veidi 
õõnes, jala kaarduvus tagasihoidlik, spiraaliga. Samas aga võrdlemisi hiliste tunnustega 
eksemplar Kiiust (õhukese, allapoole painutatud äärega kilbiga,20 teljetoruga ja õõnsa 
kaarega) on leitud suletud leiust, kuhu kuuluvad pasun- ja seenotstega kaelavõrud ja 
kolmnurkse lõikega spiraalsõrmus, mis tõenäoselt dateerub III saj.21 Neil põhjusil võiksid 
Nurmsi eksemplarid dateeruda II saj. teise poolde resp. 200 ümber. 

Peakilpsõlgi tüüpi RK 4:11–13 on leitud Nurmsist 5 tükki. Neist kaks on spiraaliga, 
ülemise pingega, piki peakilgi äärt 3 soonega, ilustatud nõelahoidjatega ja tinutatud kaartega 
joon. 6:5 ja 4. Teised on teljetoruga, neist kahe otstes on spiraali meenutavad sooned ja 
peakilbi ääres üks soon joon. 7:5 ja 6:6, viimasel piki peakilbi serva punkte. Viies peakilpsõlg 
on erineva ornamendiga joon 7:6 ja 14:2. Kaar ja jalg on kõigil seda liiki sõlgedel 
iseloomuliselt 3 fassettiga, alt õõnes, kusjuures vanemad eksemplarid on paksemate seintega. 
Vanemad eksemplarid on tihti tinutatud pealispinnaga kuni kilbi servani ja jalg tagant mitte 
täiesti kinni. Tavaliselt laieneb kaar vastu kilpi, hilisemate eksemplaride juures laieneb ka 
jalg. Eriline spiraalitelje ja pinge kinnitusviis on iseloomulik kogu peakilpsõlgede rühmale 
(joon. 6:1–5; 7:1–2).22 Hilisemail asendab spiraali teljetoru. 

Loetletud sõled kuuluvad Almgren rühm V seeria 8. Eestis tüüpiline kolmefassetilisus 
esineb ainult veel Norras,23 kuna Almgren 125 Masuuriast24 erineb Eesti omadest jala poolest 
ja teljetoruga, olles seega hilisem, kui Eesti spiraali ja pingega eksemplarid. Lõuna poole on 
lühidamaks vaateks Almgren 120 ja Blume 1912, tahv. III:12, kuid nende kaare lõige on ikka 
kumer. Selliseid leidub arvukamalt Visla piirkonnas juba varasematest vormidest alates,25 
millise alaga ühendus on põhjustanud ka vastava ehtevormi tekkimise Virumaal. Nii esineb 
Eestis tõesti spiraaliga eksemplare, mille fassetid on ümmardatud nagu Hausmann 1896, tahv. 
II:12, 13 ja Lõõla eksemplar. Sooned piki kilbi äärt on nähtavasti rudiment sellisest 
nöörilustusest kui Almgren 121 j.t. Hiljem areneb peakilp Eestis osalt paksemaks või muutub 
koguni õõnsaks. Nagu Hausmann 1896, tahv. II:14; Türsamäe (ÕES 2012 I:9); Nurmsi joon. 
7:6. Osalt aga jääb õhukeseks, külgfassetid muutuvad järsumateks ja kõrgemateks. Kagu-
Norra ja Masuuria kolmefassetiliste sõlgede esinemine näib siiski eeldavat selle üksikasja 
esinemist Visla piirkonnas ja mujalgi mandril. 

Ka selle peakilpsõle levik on põhjaeestiline.26 
Üldarvust 31 jaguneb Virumaale 18 (Jõhvi 6, Rakvere 5, Lüganuse 4, Kadrina, Vaivara 

ja Viru-Nigula igaüks 1), Järvamaale 9, Tartumaale 3 ja Põhja-Viljandimaale 1, kusjuures 
kahes viimases maakonnas on ülekaalus teljetoruga eksemplarid (3:1). Arvatavasti tuleb 
selleski sõles näha Järvamaa – Virumaa eriehtevormi, kuid praeguse levikupildi juures on 
võimatu lähemalt fikseerida kitsamat valmistuskeskust. Tõenäoselt ei lange see siiski 
Lüganuse khk. põhjaossa, nagu eesti seeria silmiksõlgede puhul. Virumaa erivormiks on ka 

                                                                                                                                                                      
некоторых формах двупластинчатых фибул из России. Seminarium Kondakovianum II (Prague 
1928), 292jj.  
20 Vrd. õõnsa peakilbiga sõlg Türsamäelt (ÕES 2012 I:9). 
21 Vrd. Salenieki leid Moora 1938a, 74. 
22 Hausmann 1896, 27. 
23 Petersen 1916, tahv. IVI:4, vrd. lk. 47, 105 A:a. 
24 Esineb väga vähe, Almgren 1923, 59 ja Blume 1915, 1. 
25 Levik Almgren 1923, 60 jj. ja Beilage I:21; Blume 1915, 7 jj. sub A V,8 jgr. Blume nimetab neid 
idagermaanipärasteks, 1912, 25. 
26 1. Arkna (EmKÜ 104:1). 2. Jäbara B (AI 3172:1079). 3. Kobratu (AI 3357:346). 4. Künnapuu (AI 
3791:1). 5. Laanemõisa (AM 6–7. Leedu (Paide m., nr 26–27). 8–9. Lõõla (Paide m.). 10. Nalla 
(Hausmann 1896, Taf. II:68, samuti pidikese nupuga kui künnapuu ja Saka eks.). 11. Määru (Verh. 
GEG VI, tahv. VIII:8). 12–16. Nurmsi (Paide m. 1, 2; AI 2486: 69, 124, 163.). 17. Ojaveski (EmKÜ, 1 
katkine eks.). 18–22. Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:11–15 ja RK 4:11, 12). 23–24. Purtse-Matka 
(Beitr.Estl. XVIII, 21:3, 4). 25. Rakvere ümbrus (AI 3183:5). 26–27. Reinapi (ERMAr II, 193:14; AI 
2496:57, 73). 28. Ripuka (RK 4:13). 29. Saka (AI 2508:4). 30. Türsamäe (Verh.GEG XIII, tahv. II:7; 
ÕES 2012 I:9). 31. Unipiha (ÕES 1995:18). 
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peakilpsõled jalanupuga tüüpi RK 4:14–16,27 kusjuures nii selle kui käsitlusel oleva tüübi 
piiril esinevad mõned eksemplarid, mis üldkujult ja ka jala vormilt peale pisikese nupukese 
kinnise jala vastu sarnanevad täiesti RK 4:11–13 liigiga.28 Ometi pole need kaks liiki ajaliselt 
täiesti paralleelsed, kuna RK 4:14–16 on üldiselt hilisem, kuid III saj. tarvitatakse neid 
kindlasti kõrvuti. Täiesti samaaegne näib aga RK 4:11–13 olevat kolmnurkse jalaga 
peakilpsõlgedega. 

Nii kuuluvad Almgren 120 tüüpi sõled II saj.29 ja Eestiski näib olevat loomulik asetada 
siinse tüübi algust II saj. keskele. Nende suhteliselt väike arv tõendab võib-olla, et neid 
sellisel kujul väga kaua ei tarvitatud. A.Friedenthali järgi kuuluks Purtse-Matkas üks selline 
sõlg koos loompeaotsise käevõruga ja nelinurkse naastuga ühele matusele.30 Kui see 
tähelepanek peaks olema paikapidav, siis vastava käevõru järele võiks kogu matus kuuluda II 
saj. lõppu või III saj. algusse.31 Peakilpsõlg näib tüpoloogiliselt kuuluvat vanemate hulka. 
Ometi jääb kogu see kombinatsioon kaheldavaks, kuna samasse peaks kuuluma ka mingist 
valgest metallist (tinast?) naast, millele aga ühtegi nii varast paralleeli ei leidu.32 Kivikalmetes 
ei märgi lähestikku esinemine veel tingimata üheaegset kalmesse sattumist, nagu ammu ja 
ikka jälle on võidud kogeda. 

Nurmsi peakilpsõlgedest kuuluksid mõlemad spiraaliga ja ilustatud nõelahoidjaga 
eksemplarid II saj. teise poolde ja teljetoruga eksemplarid III saj. Joon. 7:6–14:2 on erinev 
oma joonilustuselt. Jooned jalal lõpul meenutavad peakilpsõlge Padast (AI 2655:44), mille 
jalaosa pakseneb ja lõpeb ümmardatult väikese profileeringuga, olles seega vahavormina RK 
4:11–13 ja 14–16 vahel. Paar joont jalal on ka ühel Peeri peakilpsõlel Hausmann 1896, tahv. 
II:15, mis ka hiline tüüp, laieneva, tagant kinnise jalaga ja teljetoruga. Kilbiääre 
siksakkornamenti leidub seda tüüpi peakilpsõlgedel veel ainult kahel eksemplaril,33 neist 
teisel mitte sisselõigatuna, vaid moodustatuna lehekestest, mille vahel uurded. Mõlemad on 
spiraaliga, teisel ka nõelahoidja ilustatud, seega tõenäoliselt veel II saj., kuhu tõenäoselt ka 
uurdeline siksakk kuulub. Hiljem jäljendatakse seda ornament-tehnilist üksikasja ainult 
pinnalise sisselõikega.34 

Peakilpsõlgi lameda kaarega tüüpi Almgren 121 (rühm V:8) on Nurmsist leitud 2 
tükki joon. 7:1, 2. Eestis on seda tüüpi sõlgi leitud vähe, nendest üks Pada kalmest (AI 
2655:19 teljetoruga) ja teine Koorastest (Vilj. m. tahv. 9:1). RK 4:20 avaldatud sõlg 
Saamuelist kuulub juba tüüpi Almgren 126. Vähearvulisuse ja hajaleviku tõttu on võimatu 
otsustada, kustkaudu selle ehtevormi eeskujud on sisse toodud, tõenäoselt siiski maateed 
lõuna poolt. Eestiga ühenduses seisnud aladelt on neid esimesena kirjeldatud sõlgi leitud 
Läänepreisist, Ojamaalt, Rootsi mandrilt ja Soomest.35 Aeg on üldiselt II saj., kuhu ka 
vastavad Nurmsi eksemplarid võiksid kuuluda. 

Ilma peakilbita, lameda S-kujulise kaarega sõlgede hulka kuulub Nurmsist joon. 5:6, 
Almgreni järgi rühm V:10, mis nähtavasti kujunenud eelmisest peakilbi kadumise teel.36 

                                                           
27 Moora 1938a, 75. 
28 Eelmisel leheküljel märkuse 26 all loetletuist nr. 4, 10 ja 29; eksemplarid Jäbara E kalmest (vt. ESA 
III, 99:6), Pada kalmest (AI 2655:44) ja Laanemõisast (AI 3447:2) kuuluvad üldkuju tõttu RK 4:14–16 
liiki. 
29 Almgren 1923, 61; Petersen 1916, 61. 
30 Beitr.Estl. XVIII, 23. 
31 Blume 1912, 69, 71 ja tüüp I leiusuhted. 
32 Vrd. vormi seisukohalt Schranil 1928, tahv. LXII:10 ja lk. 218 jj.; Riegl 1901, 205, joon. 99; 
Römisch-germanische Korrespondenzblatt IV 1911, 56, joon. 32,10. 
33 Hausmann 1896, tahv. II:11 ja Jäbara B kalmest (AI 3172:1079). 
34 Vt. peakilp teljetorul Pada kalmest (AI 2655:19), ja peakilbi serval Jäbara E kalmest (AI 2684:423), 
spiraalilappidega sõlel Aa’st (AI 2662:1) ja Türsamäe tüüpi sõlgedel Türsamäelt (ÕES 2012 I:5, 7). 
Kahest joonekesest koosnev siksakk vt. peakilpsõlgede kilbi äärel Türsamäelt (ÕES 2012 I:11 a), 
Padalt (AI 2655:44) ja pahkussõle peaprofileeringul Nurmsist joon. 8:1. Ojamaalt vt. siksakkornament 
juba rauaaja III perioodist Almgren – Nerman 1914, joon. 90, 115, 117, 118. 
35 Kivikoski 1939, 44 jj. 
36 Almgren 1923, 64. 
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Nurmsi eksemplari eriline joon on ta jala ja peaosa laienemine võrreldes kaare keskosaga.37 
Eestist on neid sõlgi ainult paar üsna hilist eksemplari Pada ja Jaagupi kalmest (AI 2655:32; 
3236;742). Seega leviku suhtes väga sarnane lameda kaarega peakilpsõlgedele, mispärast ka 
eeskujude päritolu samuti lahtine. Naaberaladelt tuntakse seda sõlge Visla piirkonnast ja 
Soomest.38 Oma valmistusviisilt on nad aga kohalikku toodangut. Aeg tõenäoliselt III saj. 

 
 

c. Liigendsõled kolmnurkse jalaga 
 

Neid sõlgi on leitud Nurmsist 2 eksemplari, joon. 7:3, 4. Eestist on nendele vasteks 
ainult üks eksemplar Jäbara E kalmest.39 Teised sedalaadi sõled esinevad lõuna pool, Lätis ja 
Leedus,40 kusjuures isegi joon. 7:4 sõle kaare keskel oleva ratasmotiivi vaste esineb Leedus,41 
kus arvatakse tüüp olevatki välja arenenud. 

Tüpoloogilise päritolu probleemi juures on pikemalt peatunud H.Moora.42 Olgu 
siinkohal mainitud, et uute leidude tõttu (lk. 63 ja viide 17-18) näib tõenäosem Adakava, 
Leedu ja Essu eksemplare ühendada kaare kuju alusel mitte silmiksõlgedega, mille kaar ikka 
lai ja lame, vaid kolmnurkse jalaga peakilpsõlgedega,43 mida toetab ka Slavēka sõle suhe.44 
Teiselt poolt aga jalaosa katusetaolisus ja osalt esinev kolmnurkornament jalal on ilmselt 
silmiksõlgede eeskujul valmistatud. Üldiselt oleks siin tegemist kontaminatsioonvormiga, mis 
levinud üle küllalt laialdase ala Soomest Leeduni, mille valmistuskeskust aga võib-olla tuleb 
otsida kivikalmete alalt, olles seejuures nähtavasti oma üksikasjade töötlemises varieeruv. 
Seejuures seda vormi Leedus saab vaevalt pidada käsitlusel olevate sõlgede eelastmeks. 
Samuti Moora 1938a, joon. 17:2, mis tõenäosem mainitud eelastmena Leedus, tuletamine 
Tischler – Kemke 1902, tahv. I:9-st on raskustega seotud, kuna viimasel on just peaosa 
laienemistendentsiga, esimesel jalaosa ja viimase tugevasti ilustatud kaar ei näita mingit 
rudimentaalset sidet esimese sõle kaarega. Seepärast on tõenäosem selle Leedu sõle juures 
arvestada provintsiaal-rooma sõle eeskujuga.45 Kolmnurkse jalaga ja teljetoruga sõlgedele on 
peale lühiduse iseloomustav ka lühike, kaare poole asetatud nõelahoidja, mis eraldab teda nn. 
silmiksõlgede variantidest. Kuid järeldusi teha oleks sellest ometi ekslik, kuna lühike 
nõelahoidja koduneb näiteks ka teatavate kärbissõlgede juures, kuigi eelastmeil on pikad 
nõelahoidjad. 

Huvitaval kombel Eestist leitud kolmnurkse jalaga ja teljetoruga sõlgede juures on kaar 
enamasti massiivne segmenditaolise lõikega, nagu kolmnurkse jalaga peakilpsõlgede või 
mainitud kontaminatsioonivariantide juures, vastupidi Leedu-Läti lamedale, nelinurksele 
lõikele.46 Kui Leedu ja Läti eksemplaridel on pea- ja jalaosa peagu sümmeetrilised ja kitsaim 
ja kõrgeim koht just kaare keskosas, seega kuju tüpoloogiliselt lähemal nendest arenenud 
seondsõlgedele,47 siis ühel Nurmsi ja Jäbara eksemplaril on jalaosa tublisti suurem ja 
lamedam, peaosa lühemuse tõttu järsuma tõusakuga, mistõttu tüpoloogiliselt näivad 
vanematena. Ka levikupildilt on mõlemad rühmad peajoontes eraldatavad, kattudes ühelt 
poolt kääbaskalmete, teiselt poolt kivikalmete leviku alaga. Nähtavasti on siin tegemist 
kohalike käsitöö toodetega, kus üksikasjade töötlemisel on olnud mõõtuandvad vastavad 

                                                           
37 Vrd. ka Hausmann 1896, tahv. I:55. Kaare lg. lame. 
38 Almgren 1923, 65 ja Kivikoski 1939, 45. 
39 ESA III, 99, joon. 5:8 (M.Schmiedehelm). 
40 Moora 1938a, 78. 
41 Tsit.t., 81; vrd. ka Läti Cailiši seondsõlg, Congr.sec. 1930, Moora, tahv. V:174. 
42 Moora 1938a, 76–79. 
43 Vrd. Moora 1938a, 74. 
44 Moora 1938a, 76 jj. 
45 Moora 1938a, 77. 
46 Märgitav on ka S-kujulise lameda kaarega sõlgede juures kaare laienemise tendents jala ja pea 
juures, samuti kui juba selle tüübi eelastme, Almgren, joon 121–122 juures. Vrd. viimaste variante 
Almgren 1923, 173; Almgren 1923, 68 järgi võiks areng minna ka üle Almgren, joon. 133. Sb Prussia 
XXII, 71, joon. 38, vt. ka Moora 1938a, 79. 
47 Moora 1938a, 80 jj. 
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lokaalsed maitsesuunad ja eeskujud. Sel juhul Nurmsi teine sõlg joon. 7:4 võib olla lõuna 
poolt toodud importese, kuna ta kaar on üleni lame, otsad lühenevad sümmeetrilisusele ja 
kitsaimail kohal keskel on läbistatud ratasmotiiv, mille vaste, nagu mainitud, leidub Leedus 
Šiaulisi maakonnas Cibeičiais. Viimane on ilmselt kodune vorm seal, nagu näitab sakiliselt 
lõppev jalaosa,48 samuti ratasmotiivi kasutamine. Ratasmotiiv esineb Idabaltikumis peamiselt 
ketassõlgedes, nõelapeades ja ripatsites. Nende seas rida otseseid vasteid kahest esimesest 
liigist on samasugused kui Nurmsi sõle keskosa.49 Cibaičisi sõle ratas on tüpoloogiliselt 
noorem teravate lõikenurkade ja kodarate lõikekohal oleva augukese puudumise tõttu. 
H.Moora järele on rattakujulised ketassõled eriti levinud Klaipeda alal, kus nad on 
tagasiviidavad Donaumaade eeskujudele.50 Ühtlasi satub ratasmotiiv esile ka nõelapeadena, 
ketikandjatena ja –jagajatena jne., näidates üldse väga suurt kalduvust kontaminatsiooniks. 
Käsitlusel olevat liiki sõlgede juures oli see aga veel eriti soodustatud, kuna neid nähtavasti 
kaunis üldiselt on tarvitatud keti- või keekandjateks, seega täites nõelte ülesandeid.51 
Rataspeaga nõelu tunneme aga Lätist-Leedust õige rohkesti. Kõige seepärast on eriti loomulik 
ratasmotiivi kontamineerumine vastavate sõlgedega just Leedu alal. 

Ajaliselt kuuluksid need sõled tõenäoselt III sajandisse m.a.52 
 
 

c. Kärbissõled 
 
Ka kärbissõlgede53 rühma algareng on lähtunud tugevasti profileeritud sõlgedest. Kui 

eelmise rühma variandid tekkisid ühe või teise profileeringu ärajätmise teel, siis kärbissõlgede 
juures jäävad nad küll enamasti alles, kuid lamenevad ja pikenevad kõrvale moodustades 
oksad. Kärbissõled on Idabaltikumis tüüpiliseks ehtevormiks rooma rauaaja nooremal järgul. 
Ülevaade kogu rühma ja ta alaseeriate arengust, levikust ja ajast on antud H.Moora poolt,54 
mispärast siinkohal vaatleme ainult Nurmsi eksemplare. 

Nurmsis leiame ka üleminekukuju kärbissõlgedele, nn. pahkussõle, joon. 8:1. Sellele 
otsest vastet Eesti materjalis ei ole.55 Lähemad vasted kujult on Lätist ja Visla suudme 
piirkonnast.56 Läti pahkus- ja varased kärbissõled on pärit Masuuria alal, nagu H.Moora kogu 
põhjaidabalti kärbissõlgede rühma tuletab teatud kärbissõlgede rühmast Masuurias.57 
Pahkussõlgede lõunapoolne levik Eestis58 tõendab, et nad siia oma eeskujudes on toodud 

                                                           
48 Makarenko Zabytki, tahv. II (ülal keskel); Congr.sec. 1930, Moora, tahv. V:174, ringiga kaare 
keskel. 
49 Emailiga ketassõlg Kalvist, Viru-Nigula khk. (EmKÜ 92–93:5). Vrd. samasugune Bosniast, 
Bihaõ’ist I saj. m.a. Fornvännen 1917, 168. 
50 SMYA XL, 85. 
51 Vt. lk 67 viide 48 mainitud sõled ja Moora 1938a, 79 jj. 
52 Moora 1938a, 79; vrd. ka Congr.sec. 1930, Moora, 453 haud F ja N komplektid. 
53 Termini ”Sprossenfibel” võtnud tarvitusele Grewingk Sb GEG 1876, 108. 
54 Moora (aasta?), 81–100; sealsele loendile on Eestist lisaks leitud 12 eksemplari: 112–118 Jaagupi 
(AI 3236:443, 712, 714, 730, 756, 758, 3781). 119. Kohtla (AI 3905:4). 120. Nurmsi (AI 2481:125). 
121. Tartumaa, 18 km lõuna pool Tartust (AI 3670:1). 122. Virika (AI 3407:25). 123. Matu-Märdi, 
Kanepi khk. (teadmata, kuhu jäänud, pr., pikk 6 cm, sarnaneb Archiv f. Anthrop. X, tahv. II:1, ühel 
pool okste otsas augud). 
55 Kambja ja Türi khk. leitud pahkussõled vastavad arengult, kuid erinevad kujult; Schmiedehelm Sb 
GEG 1922, 93. 
56 Moora 1938a, joon. 18:5 ja 16:7 ja osalt ilustuse suhtes joon. 19:5 ja Tischler – Kemke 1902, tahv. 
II:14, 15. 
57 Moora 1938a, 82 jj. 
58 1. Aa (AI 2662:4, sarnaneb RK 4:23). 2. Jäbara E (ESA III, 99, joon. 5:7; Moora 1938a, joon. 18:7). 
3–4. Kambja (ÕES 1996:98. 157; Tallgren 1922, tahv. VII). 5. Lõõla (Paide m. :3). 6. Nääru (AI 3108). 
7. Nurmsi (joon. 8:1). 8–10. Saamueli (ÕES 1993:6, 7, 9; RK 4:23; Tallgren 1922, tahv. V). 11. Tamsa 
(ÕES 2277:1, sarnaneb RK 4:23; Sb GEG 1903, 33). Üleminekuvorme (vt. Schmiedehelm Sb GEG 
1922, 94). 12. Jaagu (ÕES 2339:16). 13. Kivivare (RK 4:24). 14. Kärde (ÕES 1918:2). 15. Leedu 
(Paide m. :28). 
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maateed, mitte mereteed Visla suudmelt üle Virumaa. Ajaliselt kuuluks joon. 8:1 III 
sajandisse.59 

Kaheoksalised kärbissõled laieneva peaosaga Nurmsist joon. 8:2, 6 on tüpoloogilises 
arengus järglasteks Jäbara E kalmest leitud lahtise spiraalitoruga pahkussõlele Moora 1938a, 
joon. 18:7. Paralleelne on üks Saamueli kalmest saadud kahe pahkusega sõlg, samuti 
massiivne, kuid juba teljetoruga.60 Jäbara sõlest märgib edasiarengut Jäbara B kalmest leitud 
kärbissõlg Moora 1938a, joon. 19:2, juba teljetoruga, millega peaoksad liitunud, kaar alt 
natuke õõnes, kaar fatseteeritud, tinutatud ja ornamendiga. Tüpoloogiliselt oleks sellest veidi 
noorem Lagedi XIII kalmest leitud kärbissõlg Spreckelsen 1928, tahv. I:7. Selle okstel on 
harjakesed põikkärbetega nagu joon. 8:2, kaare ornamendilt sarnaneb aga eelmisega. 
Tüpoloogiliselt järgneksid nendele Kohtla sõlg (AI 3905:4, nagu joon. 8:6, teljetoru otstes 
sooned, jalanupp väike, jalapoolne kaareosa fatseteeritud) ja vastavad Nurmsi sõled, kus 
tüüpiline kaareornament juba kadunud. Erinevaks on joon. 8:2 juures teljetoru fatseteeritus ja 
kärbeterida. Teljetoru fatseteerimist on märgata ka Moora 1938a, joon. 19:8 juures, kus 
kandilisus aga korratu ja ilmselt tekkinud hooletust valmistamisest. Ka Beitr. Estl. XX, 14, 
joon. 13:2 on kandilise lõikega, nähtavasti aga sellele liigile iseloomulik teljetoru harja 
ühtesulamise tõttu (vrd. Nurmsist joon. 8:3–5). Kärperida teljetorul on kas rudimentaalne 
spiraali imiteerimine, mida esineb ka teist tüüpi sõlgedel61 või teljetoru harjatamise jäljendus 
ornamendis (joon. 8:4). Nagu neist vastetest nähe, on see varane aste esindatud eriti Põhja-
Eestis, kuid H.Moora arvates ei tarvitse see veel tõendada eeskujude päritolu mereteed kaudu, 
vaid lähimate vastete tõttu Masuuria-Klaipeda piirkonnast. Ajaliselt kuuluksid III saj.62 

Kärbissõlg joon. 8:8 on juba täiesti lamenenud kolme oksaga eksemplar. 
Tüpoloogiliselt vastavad talle rida eksemplare Eestis, kuigi ühes-teises asjas on erinevusi.63 
Need on keskmise suurusega eksemplarid laiemate okstega, mil mitu kitsast soont, tavaliselt 
teljetoruga, mis vastu peaoksa. Osalt sarnanevad need lähedalt leedu kärbissõlgedega, samuti 
soome lamedate eksemplaridega.64 Mainitud Nurmsi kärbissõlg kuulub kas III saj. hilisemasse 
ossa või veel tõenäosem, juba IV sajandisse. 

Joon. 8:3–5 (ja AI 2486:136) kujutatud kärbissõled Nurmisist kuuluvad Põhja-Eestile 
tüüpilisse kärbissõlgede rühma, mis on iseloomuliselt suured, tugevad, tüüpilistes 
eksemplarides õõnsa fatseteeritud kaarega ja õõnsate oksadega.65 Tõenäoselt kuulub seda liiki 
sõlele ka jalanupp joon. 14:6, kuna nendel sõlgede on jalanupp enamasti massiivne ja 
kinnitatud nähtavasti raudtelje abil jalaoksa seina külge. Seda võib näha ühe Kõõrest leitud 
suure kärbissõle juures, mille jalanupul näha raudtelje otsa, kusjuures jalanupp on samuti 
profileeritud ja alt pisut lame nagu Nurmsi katkend.66 Joon. 8:4 juures esinev peaoksa ja 
teljetoru lahus asumine on nähe, mis esineb varastest pahkussõlgedest kuni kõige hilisemate 
lõunaeesti kärbissõle eksemplarideni välja.67 Teine iseärasus on sel sõlel oksade harjakeste 
põikkärpelisus, mida esineb rohkesti just pahkussõlgede ja varasemate kärbissõlgede juures.68 
Tõenäoselt on see rohkesti lõuna-lääne pool tarvitatud hõbenööridega jm. ilustusviisi69 

                                                           
59 Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 94; Moora 1938a, 86 jj. 
60 ÕES 1993:9, Tallgren 1922, tahv. V:9. 
61 Pahkussõlel Aa (AI 2662:4); peapahkusega sõlel Saamuelist (RK 4:20); eesti seeria silmiksõlel 
Kutsalast (AI 2485:15); kärbissõlel Hannustest (AI 2767:3); Moora 1929, tahv IX:3. 
62 Moora 1938a, 87 jj. 
63 Kõõre (Sb GEG 1901, tahv. vastu lk. 223, nr. 3); Kambja (RK 4:25, 5:27); Sätsuvere (AI 2513:52); 
Villevere (Koopia ÕES 1333, vt. lk. 69, viide 75–76); Kärde (ÕES 1918:3); Jaagupi (AI 3236:347); 
Sõmerpalu (Vilj.m. tahv. 55:1, või kuulub see Klaipeda rühma Moora 1938a, 94?); Lõuna-Tartumaalt 
(AI 3670:1); Kobratu (AI 3357;270). 
64 Moora 1938a, 84; Puzinas 1938, joon. 36:1; Hackmann Festschrift Bezzenberger. 
65 Schmiedehelm Sb GEG 1922, 95; Moora 1938a, 88. 
66 ÕES 2255:1, Sb GEG 1901, tahv. vastu lk. 223, nr. 4. Õõnsad jalanupud Reinapi ja Pada kalmeist 
saadud katkenditel (AI 2488:171; 2655;160). 
67 Moora 1938a, 91; Schmiedehelm Sb GEG 1922, 96 jj. 
68 Moora 1938a, joon. 18:5, 8; 19:1, 3; Spreckelsen 1928, tahv. I:7; Nurmsist joon. 8:2; RK 4:24; AI 
2662:4. 
69 Vt. Almgren 1923, joon. 48, 41, 71, 93 j.t. Hiljem rõngasgarnituriga ambsõled. 
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ülakandmine ornamenti. Iseärasuseks on veel teljetorul erilise kahest põikkärbetega “nöörist” 
reljeefse harja asumine, mis varjab nõelaauku ja mis kordub ka sama liiki kärbissõlgede 
juures joon. 8:3, 5. Samalaadset teljetoru harjatamist leidub veel Kivivare (RK 4:24) ja Kõõre 
kalmest leitud kärbissõlgedel ja tugevasti profileeritud sõlgedest Almgren 1923, joon. 92, 
Blume 1912, tahv. III:9 ja Tischler-Kemke 1902, tahv. II:11 arenenud nn. Türsamäe tüüpi 
kärbissõlgedel (RK 5:26).70 Kõigil Türsamäe tüüpi sõle eelastmetel on Idapreisis spiraaltoru 
ilustatud. Ühe Türsamäelt leitud sõle juures on hari teljetorul liigestatud kahe soonega 
kolmeks põiki kärbitud nööriks.71 Jääb aga lahtiseks, kas see tehniline-ornamentaalne detail 
pole võetud tarvitusele mingil teisel eeskujul. Spiraali imiteerimisest on see vaevalt välja 
kasvanud, pigemini analoogia tõttu oksade ja pahkuste ilustamisele. Sellele Nurmsi 
eksemplarile vastavad suurtes joontes Kivivare ja Kõõre kalmeist leitud kärbissõled.72 
Mõlemail on teljetoru “nööridest” koosnev hari eraldatud soontega, nagu peale panduna, 
oksadel asub samasugune nöörornament ja sooned pole lamedad nõod, jalaoks on kaarega 
ühendatud veel kaarjalt. Kivivare eksemplar on massiivne, Nurmsi omast väiksem. Kõõre 
sõlg on Nurmsi eksemplaridest kuni 4 cm pikem ja oksade nurgad on ilustatud nuppudega, 
oksad pole õõnsad, ka kaar on ilustatud jm. Nuppilustus on sellal tavaline mitmesuguste ehete 
juures, eriti romb- ja lunularipatsitel ja kärbissõlgedel. Analoogilisi kärbissõlgi on Kukruselt 
resp. Üksnurmest (EmKÜ 68, 69:9, vt RK 710) ja Kobratust (AI 3357:277). Juba lamenenud 
eksemplar, nagu RK 5:24, on Ruusasaarelt, Hargla khk., mis liitub teiste Põhja-Läti 
vastetega.73 Nii Kõõre, Kukruse resp. Üksnurme kui Kobratu eksemplarid kuuluvad suurte 
Põhja-Eesti kärbissõlgede rühma. 

Joon. (:5 ja AI 2486:136 on Põhjaeesti suurte kärbissõlgede tüüpilised esindajad. 
Nendel hilisematel sõlgedel on laiad oksad liigestatud pikuti 1–2 lameda nõoga, nagu need 
tüüpilised just lõunaeesti kärbissõlgede seeriale, kuna harjadel asuvad veel kitsad sooned. 
Samasuguseid suuri õõnsaid eksemplare tunneme ainult Reinapist, Rõost ja Ojaveskist.74 
Jäbara B kalmest ja Jõhvist leitud eksemplarid on alt lamedad75 kuna Malla kärbissõlgede 
asend selle rühma suhtes peab jääma lahtiseks.76 

Nende kärbissõlgede väljaarendamine on ilmselt kohaliku metallikäsitöö saavutus 
kohalikest varastest kärbissõlgedest nagu Moora 1938a, joon. 19:2 jt. Seejuures on loovat osa 
etendanud nähtavasti Järvamaa vastav töökoda, nagu levikust selgub. Nende suurus ja sellele 
vastavalt õõnsus, et ehteid mitte liiga raskeks muuta ja metalli säästa, vastab samuti põhjaeesti 
metallikäsitöö “stiilile”, mida arvukate teiste ehetegi juures võime jälgida. Ajaliselt kuuluvad 
need sõled III saj. hilisemasse ossa ja IV saj. Seejuures joon. 8:4 on tüpoloogiliselt vanem 
põikkärpelise ornamendi, oksade soonte, jalaoksa kaarja ühinemise ja õõnsuse astme poolest. 

 
Kärbissõlgede lõunaeesti seeriast77 on Nurmsist leitud ainult üks teljega, kuid ka 

mitte päris pisikest liiki kärbissõlg joon. 8:7. Iseloomulik on sellele seeriale kitsad, ühe 
lameda nõoga oksad. Varasemad vormid oleksid teljetoruga, mis hiljem asendub lihtsa 
teljega. Nende kärbissõlgede levik on peamiselt Tartu- ja Võrumaa ja Põhjaläti. 31-st 
teljetoruga eksemplarist on põhjaeestilise (Viru- ja Järvamaalt) leiukohaga 5, kõik üksikud, 
kuna Tartumaal esineb kuni 11 eksemplari ühes kalmes.78 40 teljega kärbissõlest on aga peale 

                                                           
70 Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 99; Moora 1938a, 99. 
71 Verh.GEG XIII, tahv. II:4. 
72 RK 4:24; Sb GEG 1901, tahv. vastu lk. 223, nr. 4. 
73 RK 5:21, 23; Moora 1938a, 90; Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 101. 
74 AI 2488:171, avald. ERMAr II, joon. 147:15, olnud väga suur, kuna katkend ise juba 9,5 cm pikk; 
Ajal.m. Moskva; Beitr.Estl. XX, 14, joon. 13:2. H.Moora asetab siia veel jalakatkendi Pada kalmest 
Moora 1938a, 98, nr. 68. 
75 Moora 1938a, joon. 19:8; AI 2643:365 resp. vastab see leedupärastele kärbissõlgedele (Aspelin 
1896) nagu Villavere eksemplar (Koopia ÕES 1333). 
76 Hausmann 1896, tahv. III:7, 69; viimane näib sarnanevat Villevere eksemplariga. 
77 Moora 1938a, 85, 88 jj. 
78 1–2. Hannuste (AI 2767:2, 3). 3–13. Jaagupi (ÕES 1702:14; AI 3236:433, 581, 589, 610, 629, 756; 
3781). 14. Kambja (ÕES 1996: 107). 15–18. Kobratu (AI 3357:266, 270, 301, 316). 19. Kärde (ÕES 
1918:3). 20. Malla (Hausmann 1896, tahv. III:57). 21. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 14, joon. 13:8). 22. 
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Nurmsi ainult 1 veel leitud Põhja-Eestist, Mallast, kõik teised on Tartu-, Võru- ja 
Valgamaalt.79 Seega näeme suurtes joontes ka seda piirkonda, kus neid sõlgi valmistati. 
Nende puhul peab märkima, et nad kujult on võrdlemisi monotoonsed ja nähtavasti 
arvukamalt valmistatud. Arvestades dateerimiskatseid,80 kuuluks mainitud Nurmsi kärbissõlg 
IV saj. 

 
d. Ketassõled 

 
Eesti alal arvukalt ja kujult väga variatsioonirikkalt esinevatest ketasõlgede rühmast on 

Nurmsi kalmest leitud ainult 2 eksemplari joon. 9.1–2. Mõlemad on omavahel tüpoloogiliselt 
seotud, olles aga Eesti ketassõlgede hulgas erandlikud.81 Nurmsi ketassõlgede poolsfäärilised 
lohud on kaetud mingi erilise valge paatinaga, mis pronksist ei teki. Nähtavasti on siin 
tegemist mingi valge võõbaga, millega lohud olid ilustatud. Tõenäoselt samasugust valget 
massi, mis ei sisaldanud aga mingisuguseid emaili tunnuseid nendib M.Ebert Idapreisist 
Sprindti peitleiust saadud hilis-latene tüüpi sõle lohkilustistes, mis asuvad aga kumerusega 
ülespoole,82 nagu Triigi tutulus-sõlgedel. Ühel Jäbara C kalmest saadud ehtekettal on 
samasugused lohud kui Nurmsi sõlgedel, kusjuures aga lohud on seest kaetud ühtlase rohelise 
pronkspaatinaga, mis ei tunnista emailimist.83 

Kui teised ketassõled Eestis on tagasiviidavad provintsiaal rooma eeskujudele ning 
kuuluvad ajaliselt rooma raua-aja teise poolde, siis need sõled liituvad osalt vanema 
ehterühmaga, mille motiivistik siduneb eelrooma rauaajaga.84 Nurmsi ketassõlgedele lähimad 
vasted oleksid 2 ehteketast, neist üks mainitud eksemplar Jäbara C kalmest, teine Lätist 
Cēsise maakonnast NūsiĦast.85 Teised vasted on veelgi kaugemad, olles ühendatud ainult 
samasuguse poolsfääriliste lohkude ornamendiga, nagu vööhaak Kärla khk. Paikülast (Kur.m. 
34:1) ja Moora tsit. töös avaldatud ehted Leedust Bajoriškiaist ja Idapreisist Gress 
Strengeln’ist ning sõlg Lätist (RK 5:15). Kõik need kuuluksid tõenäoselt peale NūsiĦa 
eksemplari rooma rauaaja vanemasse ossa, osalt võib-olla koguni eelrooma raua-aega, kust 
samale ehete orneerimisviisile on vasteid nii Rootsist kui Saksamaalt.86 Paralleelselt välja 

                                                                                                                                                                      
Paali (AI 3235:76). 23. Pada (AI 2655:232). 24. Sabli, Rõuge khk. (AI 2513:91). 25. Sadra (AI 
2525:3). 26. Türsamäe (ÕES 2012 I:12). 27–29. Unipiha (ÕES 1198:1; 1995;1, 26). 30. Valgma (Paide 
m:3). 31. Verevi, Sandimärdi (AI 2817:182). Lätis vt. Moora 1938a, 89. 
79 1. Hannuste (AI 2767:1). 2–18. Jaagupi (ÕES 1702:4, 5, 31, 32; AI 3236:233, 241, 279, 290, 329, 
456, 545, 626, 649, 712, 714, 730, 758). 19. Kanepi (Pärnu m. Ez.20/2634). 20. Kardla (ÕES 2415 
c:3). 21–22. Kobratu (AI 3357:242, 258). 23. Lahepera (ÕES 1984;1). 24. Malla (Hausmann 1896, 
tahv. III:55). 25. Nurmsi (joon. 8:7). 26. Paali (AI 3235:71). 27–28. Raiste (ÕES 2254:1, 2). 29. 
Ruusasaare (AI 3687, sama RK 5:24). 30–32. Saamueli (ÕES 1993:2, 3, 4). 33. Sadra (AI 2525:2). 34–
38. Unipiha (ÕES 1198:13; 1995;11, 56, 65, 69). 39–40. Vana-Roosa (Vilj.m. tahv. 58:2, 3). Läti kohta 
Moora 1938a, 91. Soomest 1 Uskelast, Hackman, Festschrift Bezzenberger, 68, joon. 2. 
80 Hackman tsit.t, 76; Schmiedehelm Sb GEG 1922, 98; Moora 1938a, 93. 
81 Moora 1938a, 115 antud loendis polegi nii Nurmsi kui Triigi sõlgi (Hausmann 1896, tahv. IV:3, 4) 
eristatud, vt. Moora, Verh.GEG XXX, 447 jj. Viimases kirjeldatud liigile on lisandunud ümmargune 
kummis ehteketas Sakast, Lüganuse khk. (AI 3641:3); emailiga ehetele prov.-rooma sõlg Paali kalmest 
(AI 3235:208) ja hoburaudsõle nõel ning ripats Kohtlast (AI 3905:3, 5) ja ketassõlg Künnapau, Jõhvi 
khk. (AI 3791:3); emailita ketassõlgedele on lisandunud 1 eks. Purtse-Matka kalmest (AI 3735:4, 
sarnaneb Moora SMYA XL, joon. 10:3) ja 1 eks. Toilast (Ai 3953:1); peale nende ketassõlg Jaagupist 
(ÕES 1659), mis aga kaotsis. 
82 Festschrift Bezzenberger, 26; Alt-Preussen 5 (1940), 38 (W.Gronau). 
83 Moora, Verh.GEG XXX, joon. 4 ja lk. 452. 
84 Moora, Verh.GEG XXX, 453 jj.; Moora 1938a, 180 jj. 
85 RK, tahv. 8:6 ja Moora Verh.GEG XXX, 451, joon. 13 ja Moora 1938a, 182. 
86 Juba nooremast pronksiajast rida võib-olla orientaalse päritoluga ja maaviljeluse ja päikesekultusega 
ühenduses seisvaid nõelu, kus poolsfääriline lohk nõela otsas on püsti ja seega funktsionaalse 
tähendusega, vt. Schranil 1928, tahv. XXX:43, XXXVI:13, XLI:28; Müller 1888–1895, joon. 314; 
Nerman Fornvännen 1939, 337 jj. Hiljem asub lohk viltu, kusjuures Ojamaalt on raua-aja algusest 
leitud nii ühe kui 3 lohuga nõelu Almgren-Nerman 1923, joon. 2–3 ja lk. 1. Sõlgede juures esineb sama 
ilustusviisi nii pronksi- (Müller 1888–1895, joon. 286) kui rauaaja varastel perioodidel kuni lateneaja 
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resp. ülespoole pööratud lohkudega esineb sama ornament allapoole pööratud avaustega 
rooma rauaaja vanemast järgust kuni noorema pronksiajani Idabaltikumis ja Skandinaavias.87 
Omavahel on need mõlemad rühmad seotud, nagu üksikuist esemeist võib näha. Teiselt poolt 
aga Nurmsi ketassõled on ilmselt seotud ka tüüpiliste ketassõlgedega,88 nagu aasad piki serva, 
tasase veidi sügavama vöötme esinemine,89 kasvamine reduplikatsiooni kaudu jm.90 osutavad. 
Ajaliselt kuuluksid Nurmsi ketassõled tõenäoliselt juba III saj. 

On tõenäone, et need sõled on kohaliku metallikäsitöö toodangut. Ketassõlgi on Eestist 
leitud 62 eksemplari91 ja suurem osa on nendest arenenud koha peal, eriti hilisemad vormid.92 
Seejuures on nende peaaladeks just Virumaa 27 eks. ja Tartumaa 26 eks., kuhu liitub ka 
Võrumaa 5 eks., kuna Harjumaalt on leitud ainult 1, Järvamaal (Nurmsist) 2 eks. Teistes 
maakondades ketassõlgi pole leitud. Kummagi peakeskuse ketassõled on erinevad, kuna 
Virumaal valitsevad suuremad ketassõled tüüpi RK, tahv. 8:7, 9–10 ja emailsõled, Tartumaal 
aga pisivormid nagu RK, tahv. 8:19–21 või siis võrestikuna mõjuvad sõled nagu RK, tahv. 
8:1, 11. Nurmsi vastavad erandsõled omavad ühendusi nii Virumaa suunas kui ka lõuna 
poole. Need oleks siis järjekordseid teeviiteid üle Järvamaa asustuskeskuse käinud põhja-
kirde ja lõuna-kagu ühendustele. 

 
d. Ambsõled 

 
Tagasi painutatud jalaga ambsõlgi on Nurmsi kalmeist leitud 7 tervemat – neist üks 

AI 2533:33 kadunud – ja 3 katkendit. Nende hulgas puudub t.p.j. ambsõle primitiivne tüüp, 
mida Eestis esineb üldse kaunis vähe, kuid üle kogu ala laiali pillatuna.93 Nurmsi eksemplarid 
kuuluvad kõik tõenäoselt kõik peaoksaga rühma. Peaoks ja spiraalipikendused on tavaliselt 
mässitud ümmarguse või lamekumera pronkstraadiga, kuna otsa ümber on asetatud natuke 
jämedamast traadist üks keer, mille lahtised kas sirge või viltulõikega otsad asuvad ikka 
allpool, moodustades otsnupu. Nende hulka kuuluvad Nurmsist joon. 10:1, 6 ja vist ka joon. 
10:3, 4. Ehtsa spiraaloksaga t.p.j. ambsõlgi on Eestist leitud rohkesti, eriti on nende arvu 

                                                                                                                                                                      
lõpuni, mil jällegi märkame lohkude arvu suurenemist nagu nõeltegi juures, vt. Ebert RL III 1924–
1932, 294, ”Pauken- und Schalenfibel”; Miske 1908, tahv. XLV:70; Schranil 1928, 107 (P.Reinscke) ja 
tahv. XLVII:22; Lindenschmit 1911, joon. 467, 468, 351. Viimane nn. Pommeri sõlg elab nähtavasti 
kuni m.a. alguseni. 
87 Moora Verh.GEG XXX, joon. 9, 11; Saka ehteketas AI 3691:3 ja vrd. ka Paiküla vööhaak Kur.m. 
34:1; Sprindti sõlg ja Tischler-Kemke 1902, tahv. VIII:4; Skandinaavia Ljunit-tüübi j.t. kohta vt. 
Arbman 1934, 24 jj. ja seal tsit. kirjandus, eriti Vifot. 
88 Vrd. Hausmann 1896, tahv. II:33 ja 31; viimasega sarnane ketassõlg kuid aasadega triskele siseotstes 
Pada kalmest (AI 2655:358) ja Toilast (AI 3953:1, siseehitus veel mõningate lisanditega, sõlg veidi 
kumer) ning Pada kalmest teine, mis pole enam läbistatud, emailiga (AI 2635:417); viimase arengus 
võib tekkida ka keskele kolmikrõngas läbistus Riegl 1901, tahv. XIV:3; Tallgren 1922, 102 antud 
tüpoloogiline areng (RK, tahv. 8:9, 10, 13, 6) on levinud vt. Gaerte 1929, joon. 140 1,k; Pič 1906, tahv. 
XIII:42; Miske 1908, tahv. XXXVIII:20, 21 ja lk. 46; Müller 1888–1895, joon. 223, hilisemast ajast 
vrd. Schranil 1928, tahv. LXII:20, 25. Ketassõlgede üldine areng ripatsitest ja hilisem kõrvuesinemine 
ehteketastega on tavaline (Moora SMYA XI, 85). Nurmsi kolmelohuga ketassõle valmistamisel võib 
olla ongi siis vastav meister arvestanud kas triskelamotiiviga ketassõlgi või kolmikrõngasripatseid koos 
tutulusetaoliste ehetega. 
89 Kolmikmotiivilt üleminek kasvamisel on ikka seitsmele, mispärast näit. Hausmann 1896, tahv. II:33 
ei või olla tüpoloogiliselt seotud tüübiga RK, tahv. 8:9; aasade kadumine ja välisrõnga lisandumine vt. 
RK, tahv. 8:9 resp. Moora SMYA XL, joon. 10:3 ja Pada kalmest leitud ketassõlg AI 2655:179. 
90 Välimise ja sisemise rõnga vahele sileda pinna tekkimine, mis võib olla hõbetatud või tinutatud vt. 
Moora 1929, tahv. VII:7; Jäbarast (ESA II, 99, joon. 5:16), Vagulast (Sb GEG 1933, Moora Piilsi, 
joon. 6:4) jm. 
91 Moora 1938a, 114 jj ja lk 70, viide 81. Pada kalmest on leitud 2 emailiga sõlge (AI 2655:179, 417). 
92 Tallgren 1922, 102. 
93 Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 79; Moora 1938a, 119 jj.; mõned uuemad leiud lisaks, nagu Jäbara B 
(AI 3172:278), Jäbara E (ESA III, 99, joon. 5:21), Paali (AI 3235:93, 124, 149), Purtse-Matka (AI 
3734:11), Äntu (EmKÜ 3845:54) jm. 
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suurendanud Jäbara B ja E kalmed.94 Kohati aga jäetakse peaoksal tihti ehtne spiraal ära ning 
jäljendatakse seda profileerimise teel. Selliseid sõlgi on Nurmsist üks (joo. 10:2). T.p.j. 
ambsõlgi peaoksal spiraaliimitatsiooniga ja tihti ka valades tehtud nupuga tunneme peale 
Järvamaa ainult Harjumaalt ja Tartumaalt.95 Virumaal seda tehnilist üksikasja nähtavasti ei 
kasutata, sest kui seal esinebki t.p.j. ambsõlgi, mille peaoksal spiraal peaks puuduma, siis võib 
ikka kindlaks teha, et see algupäraselt ometi on olnud.96 Peab aga märkima, et paljudel 
eksemplaridel on peaoks vigastatud, kus põlenud või murdunud, mille tõttu ei tea nende 
algupärast kuju. 

Üldse teeb nende sõlgede alarühmitamise juures suuri raskusi asjaolu, et neid leitakse 
kalmeist enamasti väga puudulikult ja katkistena. Ühegi teise sõleliigi katkekesi pole nii 
arvukalt leide, kui t.p.j. ambsõlgede omi. Spiraali või pinge puudumine või eraldi 
katkenditena esinemine on tavaline. Seepärast on võimatu kindlaks teha, milline neist olnud 
ühe- või kahepingeline. Nii on Nurmsistki pingega sõlgi ainult 2, pingekatkendeid 2 ja üks 
spiraalipikenduse ktk., 4 eks. on säilinud ainult kaarena osalt vigastatud jalaga või peanupuga. 
Kahepingelisi ambsõlgi Nurmsist pole leitud (vrd. siiski joon. 10:3). Schmiedehelmi järgi 
kuuluksid aga pingega sõled Nurmsist koos pingekatkendiga AI 2432:18 kahepingeliste 
sõlgede hilisemasse arengusse, kus pinged on kokku sulanud ja moodustavad ühe 
lamekumera lõikega pinge.97 Kas see arvamus siiski täiel määral paika peab, on kaheldav, sest 
alt lame pinge ei näi olevat alati just kahe pinge kokkusulamise tulemus. Nii on Essu, Jäbara 
B, Ojaveski ja Saha kalmeist leitud t.p.j. ambsõlgi,98 mis on kahe pingega, kuid mõlemad on 
lamekumerad. Ka on lamekumerus Eestis eelistatud igasuguste ehete juures. Lamekumer traat 
on sellal väga tavaline ja selle kasutamine spiraaliks annabki vastava pinge. Samasse rühma 
kuuluks avatavasti ka spiraali ja pingekatkend joon. 12:3, kuna pinge on õige ahtake (1, 2 
mm), nagu teistegi seda liiki ambsõlgede juures. Ainult selle katkendi spiraaltelg ei lõpe 
spiraalmässinguga, vaid väljaspool pinget on keeratud teljeotsa ümber ainult üks kord 
pronkstraati, mis moodustab nupu. Vasted sellele võiks olla Kurna ja Jäbara E kalmeist 
saadud materjalis.99 Ka joon. 10:1 puuduvad teljeotsades pikendused spiraalimähisega, kuid 
siin on nad ära murtud või raiutud. 

Viimasena mainitud sõlg on huvitav oma mässitud osa äärekeeride kärbituse ja pea 
juures analoogselt mähisele tehtud 6 soone tõttu. Juba Schmiedehelm on juhtinud tähelepanu, 
et siin võib olla tegemist rõngasgarnituuriga ambsõlgede ornamendi ülekandmisega.100 
Samasugust mähise kärpimist esineb ka Kurnas.101 

Pea juures kaare ilustamist soontega võime jällegi kohata peale Järvamaa Harju-, 
Viljandi- ja Tartumaa sõlgedel, kuigi täielist vastet Nurmsi eksemplarile pole.102 Katkend 

                                                           
94 Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 80 jj.; Moora 1938a, 127 jj., loend 131 jj., lisaks on tulnud sellele üks 
eks. Künnapuu (AI 3791:2), 1 ktk. Äntust (EmKÜ 3845:15) ja 1 eks. Kurnast (EmKÜ, Kurna nr. 273, 
kaevatud 25.VIII 1911). 
95 Huuks (Paide m.:5); Kurna (Friedenthal 1911, kalme I:5, 6, 7, 12 jt.); Lagedi (Congr.sec. 1930, 396, 
AI 2520:9); Saha (Spreckelsen, Beitr.Estl. VI, nr. 22, 25); Unipiha (ÕES 1198:7); Vt. ka 
Schmiedehelm, Sb GEG 1922, 82 ja tüüpidekaart nr. 1. Vrd. Moora 1938a, 127; vt. ka ringgarnituuriga 
sõlgede juurest (näit. Väätsast). 
96 Näit. Jäbara B kalmest AI 3172:302, 512. 
97 Sb GEG 1922, 82. 
98 EmKÜ 83:9, 11; AI 3172:446; Beitr.Estl. XX, 14, joon. 13:5; Beitr.Estl. VI, 391, nr. 29 ja 392, nr. 
33. 
99 Friedenthal 1911, tahv. I:4; ESA III, 99, joon. 5:22, selle pinge lõige aga ümmargune. Vrd. ka AI 
3235:124 ja EmKÜ 3845:54. 
100 Sb GEG 1922, 86. 
101 Friedenthal 1911, 8, nr. 4 ja lk. 22; pinge samuti lamekumer. Et rõngasgarnituuri ka ajuti üsna vähe 
silmapaistvalt rakendati selgub sellistest eksemplaridest, kui Friedenthal 1911, 16 nr 201, selgemal 
kujul Beitr.Estl. XX, 18 nr. 7. Huuksist leitud amb t.p.j. ambsõlel peaoksaga (Paide m.:5) on 
mässingule lisatud lahtine keer, kuid vastu jalga. 
102 Huuksi (Paide m.:5); Kurna (Friedenthal 1911, kalme I, nr. 5, 12, 204 ja lk. 22); Kõõre (SbGEG 
1901, 223, tahv. nr. 1); Rõa (Ajal.m. Moskva); Saha (Spreckelsen, Beitr.Estl. VI, nr. 25, 26); Verevi, 
Läätsa (AI 2766:47); Verevi, Sandimärdi (AI 2817:209). Vrd. ka joon. 10:7. 
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joon. 12:2 on pärit suurelt ja tugevalt t.p.j. ambsõlelt spiraalipikendustega.103 Ka sõlekatkend 
joon. 10:7 kuulub arvatavasti t.p.j. ambsõlgede rühma. Ilmetuks sulanud peanupust on 
võimatu öelda, kas see on olnud profileeritud või ehtsa spiraalmähisega. Katkendist on näha, 
et jalg on laienenud resp. vähemalt olnud kaarest laiem. Kaarest laiemat jalaosa näeme paari 
t.p.j. ambsõle juures Kurnast.104 

Kui eelmiste sõletüüpide juures leidsime Nurmsi eksemplaridele vasteid eeskätt 
Virumaalt või Lõuna-Eestist, siis t.p.j. ambsõled osutavad Järvamaa ühendustele ka Harjumaa 
asustuskeskusega Jüri ja Jõelähtme khk-des. Virumaale tüüpilist profileerimisviisi näeme näit. 
AI 2834:8 juures sisselõikega mähisele, millest kummalgi pool nelinurksed tasapinnad, nagu 
vahel ka pea juures. Need tasapinnad on vahel ilustatud diagonaalristiga105 või sisselõigetega 
ääresse. Sellist profileerimist ei tunta mujal Eestis leitud t.p.j. ambsõlgede juures.106 Teiselt 
poolt aga Harjus, Järvas j.m., kaasaarvatud Põhja-Läti kivikalmete ala, tuntud peaoksa 
profileerimist ja kaare ilustamist pea juures soontega ei näi eelnevat Virumaal. Nende 
esialgsete andmete põhjal näib neis ornamentaalseis üksikasjus peegelduvat uute 
ühendusteede avanemine Järvamaa ja Harjumaa vahel III saj. ja kestab ka Harju- ja Virumaa 
keskuste mõnevõrdne võitlus majanduslike tagamaade pärast. Mõlema keskuse ühendus ka 
omavahel on leidude najal selge. Seejuures teatud III–IV saj. Virumaale tüüpiliste ehete 
leviku piirdumine ainult selle maakonnaga või selle piirikihelkondadega näib nagu rääkivat 
Virumaa asustuskeskuse majanduslike ühenduste ja huvide ning teatud hegemoonia 
mõnevõrdsest raugemisest sisemaa poole ja osaliselt suundumist, nagu jälle leiud osutavad 
põhja ja loode poole üle mere. Harjumaa asustuskeskuse huvialad aga näivad ühendusteede 
avamise ja kolonisatsiooni kaudu suunduvat lehvikuna sisemaale lõuna poole. 

T.p.j. ambsõlgede peaoksa ja teljepikendustega tüübi levikupilt (Moora 1938a, 
levikukaart K) illustreerib kujukalt nende leviku põhjalõuna suunalisust ja kahe 
rannikkeskuse olemasolu, mida täpsustab eelpool mainitud üksikasjade erinevus. Aluseks 
võttes Moora nimestikku, oleks statistika järgmine: Virumaal 65, Harjumaal 12, Järvamaal 8, 
Viljandimaal 3 ja Tartumaal 2 eksemplari, kusjuures kolme viimase maakonna leiualad 
moodustavad ühise rühma, näidates selgesti eeskujude ulatumist Järvamaalt üle Põhja-
Viljandimaa Võrtsjärve kirderannikule ja isegi Põhja-Läti kivikalmete alale. T.p.j. 
ambsõlgede levikus kahe keskuse kindlakstegemine võib tulevikus, kui see ka uute leidudega 
leiab kinnitus, mõjuda viljakamalt kaugemategi ühenduste uurimisele juba laialdasema 
ainestiku alusel, kus võiks küsimusse tulla Visla piirkonna – Virumaa suhtlemise kõrval 
Idapreisi – Klaipeda ala ja Harjumaa vastastikuste huvide põimumine kui esimesest 
mõnevõrra hilisema algusega nähe. Sellele vastab ka Harjumaa asustuskeskuses rooma 
raaajale tüüpilise metallikäsitöö tekkimine alles III saj., kuna Virumaa vastavais keskusis on 
see vähemalt 100 a. vanem ning varem isegi Sise- ja Lõuna-Eesti maakonnis. See nähe 
põhjeneb tõenäoselt ühendusteede iseloomul, mida kaudu siia voolasid majanduslikku ja 
ühiskondlikku arengut kiirendavad välispoolsed arenenumatest piirkondadest lähtunud 
tõukejõud. Hiljem aga majajäänumate alade ühiskond suudab majanduslikult ja 
ühiskondlikult arengult järelejõuda eesrindlikematele naaberkeskustele ja värskema loomejõu 
hoogsuses ise tõusta juhtivale positsioonile teiste tardumuse tõttu. 

Ajaliselt kuuluvad Nurmsi t.p.j. ambsõled suurtes joontes III–IV saj.107 Mõned näivad 
nende hulgas vanematena (joon. 10:4), enamus aga hilisematena (eriti joon. 10:7 ja 12:2), 
kuid üldiselt oleks üksikasjalisem vahetegemine igaühe ajalises kuuluvuses väga küsitava 
väärtusega, kuna pidepunktid võiksid olla ainult tüpoloogilised. Arvestades nende 
leiukeskkonda, näib enamus siiski ulatuvat juba IV sajandisse. 
                                                           
103 Vrd. üldist sarnasust joon. 10:3; samasugune, kuigi väiksema katkend Jäbarast (ESA III, 114, nr. 
291, mis võiks olla pärit samast, lk. 99, joon. 5:23 avaldatud tüüpi ambsõlest). 
104 Friedehthal 1911, 8 nr. 3, 4; tüüpi Almgren 1923, joon. 181 ja Blume 1912, joon. 25 ei kuulu see 
kindlasti. Vrd. ka joon. 11:2. 
105 ESA III, 111, nr. 176. 
106 See on pärit Visla alalt (Blume 1912, joon. 22 ja lk. 27; vrd. Ölandilt Almgren 1923, joon. 162) 
nagu t.p.j. ambsõled üldse (Moora 1938a, 128 jj.). Sisselõige kaarele mähise jaoks esineb ka 
Harjumaal, nii Kurnas, Sahas ja Väos. 
107 Vt. Moora 1938a, 138. 
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Erandlikke ambsõlgi on Nurmsist leitud 4 eks. Nendest joon. 11:2 kuulub 
M.Schmiedehelmi arvates ka t.p.j. ambsõlgede hulka.108 Selle kaare keskel on algupäraselt 
olnud need, mis nähtavasti siit katkimineku ongi põhjustanud. Lähedane vaste on Rohust, 
kuid selle jalaosa pole nii lai, lõige samuti üleni nelinurkne-lame, kaare keskosal mingi 
neediots (joon. 11:3). Schmiedehelmi järele kuuluvad mõlemad Blume 1912, joon. 25 ja 
Almgren 1923, joon. 181 tüüpi, mis aga väljaspool Eestit esineb ikka ilma peaoksata. Seega 
oleksid nad ilmselt kohalikku tööd ja näitaksid, kuivõrd peaoks Eestis kodunes ja leidis 
tarvitamist teiste ambsõlgede juures. 

Samasse rühma kuulub ka sõlg Kurnast,109 mille lõige samuti üleni lame, peaoks 
valatud nupuga, ilustatud kaarega. Sellel kaare keskel needi ei ole, kuid et siin asuvad 
kummalgi pool servas sälgud, näitab ilmselt mingi lisandi kinnitamist. Neljandaks lähedaks 
sõleks, samuti t.p.j. jalaga, mis aga murdunud, ja asendatud samasuguse needi abil kinnitatud 
nõelahoidjaga, kui Nurmsi eksemplari juures, oleks ambsõlg Essust (joon. 11:4). Pea juures 3 
ristsoont. Selle peaoks on aga spiraalmähisega ja kaar on keskelt laienev, alt veidi õõnes, pealt 
kumer, fatseteeritud. Keskel jällegi raudneed ja selle ümber kaarel raudroostet. Kolmnurkselt 
laienev jalg on ümmardatud nurkadega ja kaetud vahvelplekiga. Seega on kõigi nende ühiseks 
tunnuseks peale laieneva lameda jala kaare keskel mingi pealepandud ilustuse olemasolu, mis 
seda rühma näib ühendavat mõnevõrra ambsõlega tüüpi Almgren 1923, joon. 179–180, 
Blume 1912, joon. 36, 37. Eestist on seda tüüpi leitud ainult 2 eksemplari, mõlemad 
Harjumaalt Jüri khk. Raest110 ja Kurnast.111 Mõlemad on kohalikku tööd, nagu näitab peaoksa 
ja kahe pinge tarvitamine, kaare keskel aga ilustust neil pole olnud, rõngasgarnituur lihtne. 
Ainuke vaste Eestist, neediga kaare keskel on ambsõlg Sahast,112 peaplaadiga ja 
rõngasgarnituuriga, jalg tõenäoselt laienev nagu samast nr. 47. 

Arvestades laieneva t.p.j. jalaga ambsõle laialdase hajalevikuga ja omavahel üksikutes 
eksemplarides väga erineva tüübi dateerimist mujal,113 võiks Nurmsi eksemplar kuuluda IV 
saj., mis sobib ka muude leidudega sealt ümbrusest. 

Järgnevad 3 ambsõlge on omavahel mõnevõrra seotud, kõik enamvähem uunikumid ja 
tõenäoselt kohaliku metallikäsitöö tooteid, kus valmistaja on arvestanud nähtavasti 
mitmesuguseid eeskujusid. 

Joon. 11:1 kujutatud ambsõle kaareornament tunnistab selle arenemist t.p.j. ambsõlest. 
Siksakkjooned ja jalaornament oleks ainult lisandiks. Kuid ka t.p.j. ambsõle jalaosal tunneme 
ornamenti mõnel juhul.114 Nurmsi sõlele on üldiselt vastav Türi Röalt leitud ambsõle kaar,115 
mille peas lühike ebamäärane oks, jala kaare vahekohal ristjooned (endine mähis?) ja kaar alt 
õõnes. Nõelahoidja on Rõa eksemplaril moodustatud jalaserva pikendusest. Ka pikkus ainult 
7,75 cm. Samuti lähedane, kuid veelgi suurem on üks sõlekaar Rannu Verevi Sandimärdi 
kalmest (AI 2817:209). Ka sellel peanupp, millel veel veidi spiraali alles, nõelahoidjaks on 
samuti pandud mingi plekiribake, kaar väga õõnes. Jala-kaare vahel 7 soont, jalal 3 ja mõned 
vist ka pea juures. Kahjuks puudub pinge. Ajaliselt kuulub see tõenäoselt juba V saj. 

Nurmis ambsõle peanupp meenutab lõunapoolseid peanupuga t.p.j. ambsõlgi, milliseid 
esineb aga ka Harjumaal.116 Ka sissepoole painutatud pinge on laiemalt kasutusel just lõuna 

                                                           
108 Sb GEG 1922, 84 jj. 
109 Friedenthal 1911, tahv. I:12. 
110 EmKÜ 361:1. 
111 Friedenthal 1911, tahv. I:13. 
112 Beitr.Estl. VI, Spreckelsen, tahv. I:48. 
113 Almgren 1923, lisa I:30 ja lk. 195 jj; Blume 1912, 28; Hackman (aasta?), 150. 
114 Beitr.Estl. XX, 18, nr. 12 (Ojaveski) eksemplaril on jalaosal kahe soonekese vahel 
kuuseoksaornament; Hackman (aasta?), tahv. I:7; nõelahoidjaga ambsõlel Schernenist vt. Sb Prussia 
XVII, 164:14 ja tahv. VIII:8 (vasakul). 
115 Ajal.m. Moskva. 
116 Moora 1938a, 127. Sahast ja Kurnast leitud ambsõlgede peaoksa ümbristamist pronksplekiga, mis 
võib olla profileeritud, ei esine mujal Eestis. 
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pool, eriti Leedus, kuna Eestis sellist pinget esineb vaid paaril juhul.117 Nurmsi sõle juures on 
see sissepainutus eriti sügav. Võib olla on seda nähet Eestis ka laiemalt esinenud, kuid 
tavaliselt pinged on väga puudulikud. 

Kuigi need vasted osalt nagu Verevi eksemplarid viitavad just V saj., paistab Nurmsi 
sõlg oma väiksusega ja suhteliselt peene pingega siiski vanematele ambsõlgedele lähemal ja 
kuulub tõenäoselt IV saj. Lahtise nõela tarvitamine spiraali juures, mida Hackman Soomes on 
rakendanud dateerimisel per. D-le iseloomuliku tunnusena,118 ei näi Eestis paika pidavat. 
Nurmsi sõlele sarnast „eingehängte“ raudnõela, ikka paremal pool pead (väljaarvatud Leedu 
t.p.j. ambsõlg, mille telg aga seetõttu ka ära painutatud) vastavalt nõelakojale, esineb rohkesti 
tüüpiliste t.p.j. ambsõlgede juures, mida ei saa IV saj. hilisemaks dateerida.119 

Rõngasgarnituuriga ambsõlgede rühma esindajaks võiks Nurmsist pidada joon. 10:5. 
Selle rühma mõju joon. 10:1 eksemplarile märkisime juba eespool. Nurmsi eksemplar on 
sellisel kujul uunikumiks. M.Schmiedehelmi arvates on see tekkinud kontaminatsiooni teel 
liigestatud rõngasgarnituuriga ja lühikese valatud nõelahoidjaga ambsõlest koos peaoksaga 
ilustatud t.p.j. ambsõlega.120 Võrreldavad oleksid ka t.p.j. ambsõled rõngasgarnituuriga tüüpi 
Moora 1938a, 138 jj. Osalise rõngasgarnituuriga eksemplare esineb ka mujal Põhja-
Euroopas.121 Arvestades viidatud tüüpide dateerimiskatseid, kuulub Nurmsi eks. tõenäoselt 
veel IV saj. 

Ambsõlg joon. 12:1 on ilmselt mõlema eelmise eksemplariga mõnevõrra seoses. Need 
sõleosad kuuluvad ilmselt ühele, kuigi murdekohad ei sobi ja jalg on kaarest veidi kitsam. 
Nõelahoidja puudub, kuid on olnud arvatavasti sarnane Rõuge hübriidvormi omale,122 
kusjuures see vahemine osa nähtavasti üldse puudub. Ambsõlega joon. 11:1 on ühist pinge 
kujus ja liitumises teljega, jala ja kaare alguse ilustamises, eelmise ambsõlega aga kaare 
fatseteeritus, jala ümmargune ots, osalt rõngastatus. Peanupp on kõigile kolmele ühine, siin 
on aga sümmeetriast tekkinud samasugused nupud ka pinge otsadesse.123 Kaare ilustamine 
punktiiriga on erakordne.124 Harjad kaarel ja jalal on silmiksõlgede eeskujul rõngasgarnituuri 
rudimendid, ka nõelaaas (šarniirkonstruktsioon) meenutab neid,125 on aga veel lähedasem 
ketassõlgede juures kasutatud nõela kinnitusviisile. Kaunis lähedane vaste leidub Lätis Eesti 
piiri ligidal Trikātast, kust on leitud samuti ühest tükist valatud ambsõlg iseloomuliste 
nuppudega.126 Ka Soomes tuntakse selliseid rõngasgarnituuriga ambsõlest arenenud hiliseid 
eksemplare.127 Toetudes eelmiste dateerimisele128 kuuluks Nurmsi sõlg V saj. 

 
 
 
 

                                                           
117 Verevi, Läätsa (AI 2766:47); Verevi, Sandimärdi (AI 2766:246); Puzinas 1938, joon. 61:2–3, 62:3–
7; 9; Åberg 1919, joon. 62, 63; Samlandis, Grabietenis selline pinge ka t.p.j. ambsõle juures (AI-s 
Idapreisi kalmete kirjeldused, Grabieten 157); vt. ka Schernenis Sb Prussia XVII, tahv. VIII:5. 
118 Hackman, 156. 
119 Friedenthal 1911, tahv. I:5 ja Kurna I B, nr. 273; Beitr.Estl. XXI, 28 nr 1, 34 nr 65–66, 36 nr 119; 
Künnapuu Jõhvi (AI 3791:2); Essu (EmKÜ 85:9–13); Hausmann 1896, tahv. I:18, 53; Beitr.Estl. VI, 
391, nr. 24–25; RK, tahv. 27:1; Nurmsis joon. 10:1. 
120 Sb GEG 1922, 91, avald. lk. 108, nr. 6; lisaks Türsamäe liigestatud rõngasgarnituuriga sõlele RK, 
tahv. 5:10 olgu mainitud Tõrma, Toomerahva (AI 2553:9) ja Huuksi (Paide.m:6) sõled, vt. ka Moora 
1938a, 154. 
121 Almgren 1923, joon. 173; Stenberger 1933, 55, joon. 10 (t.p.jalaga!) 
122 Moora 1938a, joon. 22:1; Tallgren 1922, 100. 
123 Vrd. RK, tahv. 6:9; Åborg 1919, joon. 10, 194–197. 
124 Ka Kurnast leitud t.p.j. ambsõle kaare keskel 2–3 ringikest ja servades punktiir Friedenthal 1911, 9 
nr. 12; võib olla silmiksõlgede eeskjul. Aga vrd. ka Blume 1912. 
125 Tõrma (AI 2553:9) j.t. 
126 Moora 1938a, 143. 
127 Hackman, tahv. 4:6 ja Hackman 1938, 26 jj.; Moora 1938a, 135. 
128 Hackman, 171; Moora 1938a, 144; kuigi Nurmsi sõlg näitab mõnes suhtes veel degenereerunumaid 
üksikasju, on tal teiseltpoolt jälle tunnuseid, nagu rõngaste suurem reljeefsus, nähtavasti lühem 
punktiirornament. 
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e. Hoburaudsõled ja selguseta sõle katkendid 
 
Sõlgedest on jäänud vaadelda veel 2 hoburaudsõlge joon. 13:1 ja 2 (esimene avald. ka 

Tallgren 1925, joon. 88 j.m.), mis kuuluvad nooremasse rauaaega. Kuna noorema rauaaja 
asjad on Nurmsi kalmes enamasti, kui mitte kõik, ohverannid ja sekundaarsed,129 siis on neid 
puudutatud ka lühemalt. Need mõlemad hoburaudsõled on suhteliselt sarnased mitmelt 
üksikasjalt. Joon. 13:2 on lihtne, ilustatud kaarega, püstiseisvate fatseteeritud otsanuppudega. 
Paralleele leidub nii Põhja- kui Lõuna-Eestis.130 Tallgreni järgi kuuluvad sellised sõled 
noorema rauaaja teise poolde,131 tõenäoselt sealgi hilisemasse ossa. 

Joon. 13:1 on pahkusega kaarel, sellel umbes sektorikujulise laiendiga. Püstiste, 
fatseteeritud otsnuppude ilustis on nelilehik, umbes vastav eelmisele. Pahkuse taga aas, 
millesse nähtavasti riputati ripatseid, kette jm.132 Hoburaudsõlgi kanti otsadega ülespoole juba 
rooma rauaajal.133 Pahkus ise on nööritud otsadega tünnikesekujulise helme taoline. 
Sektorikujuline laiend sellel on miniatuurne kirves, mis Paulseni arvates on tekkinud varem 
hoburaudsõle küljes kantud väikekirve-ripatsi ühendamisest.134 Ajaliselt kuuluks see sõlg 
samuti noorema rauaaja teise poolde. 

Sõlenõel joon. 14:4 kuulub iseloomulise paenutuse tõttu tõenäoselt noorema rauaaja 
hoburaudsõlele. Küsitav on sõlenõel AI 2486:85, keeratud otsaga, ja sõle spiraal pingeotsaga 
AI 2481:89. Viimane võiks kuuluda ka mõnele ambsõlele. 

                                                           
129 Tallgren 1925, 39; Sb GEG 1923, 87. 
130 Edise (Tallgren 1925, joon. 86); Verevi, Sandimärdi (AI 2817:127). 
131 Tallgren 1925, 66. 
132 Vrd. ÕES 2415 c:10; AI 2643:352 j.t. 
133 Moora, Sb GEG 1933, 294. 
134 Paulsen 1939, 168; vastavate hoburaudsõlgede loend lk. 167, mainimata Kardla eksemplar Tallgren 
1925, tahv. III:9; lisaks Puru, Jõhvi khk. (AI 3795). Vrd. ka Tallgren 1925, 67. 
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B. NÕELAD, KETID JA KETIRIPATSID. 
 
Suhteliselt sõlgedega on Nurmsi kalmest leitud nõelte arv väike, kokku 7 tervemat ja 1 

katkend. Nendest ükski ei korda teist. 
Vanimaid nõelakujusid on karjasekeppnõel (Hirtenstabnadel, Schneckenkepfnadel, 

Ringnadel mit Schneckenende). Nurmsist on seda leitud ainult 1 eksemplar, rauast (joon. 
12:7). See nõelakuju leiab tarvitamist juba vanemas pronksiajas, kus ta hakkab esinema väga 
laialdasel alal, kuid kõikjal üksikult.135 Eriti armastatud on see I at. keskpaigu nii Lääne- kui 
Ida-Euroopas, esinedes tavaliselt ilma tagasi keeratud osata, Lääne-Euroopas ka sellele ajale 
iseloomulise paenutusega kaelal.136 Ka Eestis tuntakse vanemaid nõelu nii ilma aasata (nimelt 
Jäbara C kalmest) kui ka aasaga (Kaunispää),137 mispärast Hackmani ja Šturmsi toodud näited 
Idabaltikumi karjasekeppnõelte prototüübi kohta juhuslikud, mis esindaksid ainult teatavaid 
kohalikke erikujusid.138 Seejuures on huvitav, et samaaegselt esineb kõrvuti väga 
mitmesuguse kujuga karjasekeppnõelu, nagu seda kujukalt näitab varasesse rauaaega 
kuuluvast kalmistust Tamsas saadud ainestik. Seal esineb kõrvuti suurepealistega, mille kaar 
keskelt pakseneb, väiksepealisi, nendest üks väga lähedane nn. Rominten-tüübile, kõrvuti 
ümara lõikega esineb romblõiget jne. Samal ajal muu aines samast kalmest on väga napp, 
kuid ühtlane. Sisaldades 2 ümmarguse lõikega, pisut peenenevate otsadega käevõru, ühe 
lamekumera lõikega spiraalkäevõru katkendi ja lihtsa õõneskumera lõikega käevõru; rauast 
õmblusnõela, veel ühe erilise peaga nõela ja vesuri. Lähedast pilti pakub ka Kardina leid 
Järvamaalt. Leid on kivikalmest, kust veel peale kõdunenud luude ja 12 karjasekeppnõela 
saadud 6 pealekuti kantavat õhemat liiki käevõru tüüpi Moora 1938a, 481, lihtne õõneskumer, 
2 lamekumerat ja 1 kolmnurkse lõikega käevõru, viimased kolm ilustatud ristsoonte ja 
nõgudega, üks käevõru tüüpi Moora 1938a, 436 jj. ja lõppeks 1 raud-vesuri, milliseid Eestis 
korduvalt just I–II saj. leidudes. Samuti Essu IV kalmes esineb kolm suurepealist 
karjasekeppnõela koos käevõruga tüüp Moora 1938a, joon. 49:1 ja teiste väheste esemetega, 
mis moodustavad ühtlase varasesse rooma rauaaega kuuluva inventari. Sellal näib see olnuvat 
Eestis kõige levinumaks nõelaks, esinedes iseloomulikult just rohkemarvuliselt samas kalmes, 
mis tavaliselt väikesed, varase ja võrdlemisi vähese leiumaterjaliga, millest need nõelad ise 
moodustavad peagu poole (Tamsa, Kardina, vrd. Leedu, Mikuri, Toila ) või on siis peagu 
ainsaks metallesemeks (Randvere j.t.). On selge, et see nõelakuju on üheks selliseks 
metallkäsitöö artikliks, mida kohapeal on valmistatud juba eelrooma rauaajal ja mis edasi 
kestab kuni noorema rauaajani välja.139 Kõige arvukamalt esineb seda siiski rooma rauaajal, 
kusjuures selle ajajärgu teisel poolel massiline ühes kalmes esinemine kaob. Pea mähkimine 
pronkstraadiga esineb ainult paaril juhul,140 mis samuti kui Eestis ainult paaril juhul esinev 
karknõel141 on keskmisel rauaajal tüüpiline Lätile. 

                                                           
135 Moora 1938a, 169 ja seal tsit.kirjandus; Beltz 1910, 179, tahv. 27+52; Lindenschmit 1911, nr. 549; 
Ebert RL V, 332; VIII, 398; X, tahv. 77:f; Engel 1930, 240 ja joon. 135 g; pronksiaja Kont. II–V per. 
Kesk-Elbe alal lausitzi kultuuris Agde 1939, 12, 45, joon. 6:5, 23:11. 
136 Archaeologia LXXXV 1936, 69; Brøndsted 1939–1940, 19; Schwantes 1911, 110 ja tahv. 18:4; 
Dorr 1902, 21, joon. 37; Труды секции археологии II (РАНИИОН). (Moskva 1928), lk. 58, joon. 39-
40 (ca. a 1000 ümber); Труды ГИМ (Moskva 1938), lk. 125, joon. 8 ja lk. 127 (IV-III saj. e.m.a); Изв. 
ГАИМК 85, joon. XIII:2. 
137 AI 2617:35, 41, 68, pronksist; Sb GEG 1932, 270 jj. 
138 Tsit.t, 27 ja Hackman (aasta?), 188; varasemate nõelte kohta Moora 1938a, 170–174 ja Sb GEG 
1937 I, 378 jj. Lisaks on tõenäoselt samuti varasest rauaajast ka karjasekeppnõel Ojamaalt Nerman 
1929, 44, mille iseloomulik kärpelisus esineb just rauaaja esimesel perioodil lõuna pool. 
139 Muistse Eesti linnused 1939, 90 jj. Näit. nooremast rauaajast väikesed nõelad pikliku, suhteliselt 
väikese peaga, mis nõela suhtes asub ühel küljel: Kuude (Vilj.m., tahv. 43:1); Kõõre (ÕES 2255:106, 
Sb GEG 1901, 242 jj.); Oriküla (Kur.m. 4:175 ja 5:37, 38), Saaremaa (Kur.m. 88:19), Pajumaa (AmKÜ 
136:16). Läti alal ja veel rohkem Soomes on noorema rauaaja karjasekeppnõelu arvukamalt, nendest 
üks ulatunud Ojamaalegi Nerman 1929, 91, märk. 1 ja lk. 97. 
140 Muistse Eesti linnused 1939, joon. 51:2; Friedenthal 1911, tahv. I:73; Rae (EmKÜ 361:6); Pada (AI 
2655:209), vrd. ka Kärde (ÕES 1915:28). 
141 Kobratu (AI 3357:330); Beitr.Estl. XX, 14, joon. 13:12 (Ojaveski, pea pole mähitud). 
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Karjasekeppnõelte suurt ajalist ulatust iseloomustab ka nende levik, mis erineb 
tüüpilise rooma rauaaja ainestiku levikupildist. Kuna need nõelad on pealegi enamuses rauast, 
siis on nende statistika puhul arvestatav ka halb säilimine, mistõttu neid varem vähem tähele 
pandi.142 Arvestades ka mitmesuguste katkenditega, on Eestis leitud 171 karjasekeppnõela,143 
mis maakonniti jagunevad järgmiselt: Virumaa 34, Harjumaa 35, Järvamaa 26, Läänemaa 7, 
Saaremaa 14, Pärnumaa 9, Viljandimaa 11, Tartumaa 24, Võrumaa 2 ja täpsema leiukoha 
teateta 9 eksemplari. Levikust näib, nagu oleks nõelte tarvitamine eriti rohke just Harjumaal, 
kus muide ka sõlgi suhteliselt vähem. Lääne-Eesti karjasekeppnõelad on aga enamasti kas 
varased või hilised. Nurmsi vastav nõel näib oma kolmnurkseks kalduva pearõnga tõttu 
kuuluvat rooma rauaaja hilisesse ossa.144 

Spiraalpeaga nõelu on Nurmsist leitud üks joon. 12:8. Neid nõelu peetakse osalt 
lähedasteks karjasekeppnõeltele, kuna viimaste aasake võib teine kord esineda kaunis suurena 
või olla pööratud ka ülespoole. Seda näib toetavat seik, et spiraalpeanõelad esinevad samuti 
tihti rauast. Tegelikult võib see lihtne ja iseenesest tekkida võiv nõelakuju olla mõnevõrra 

                                                           
142 Moora 1938a, 168. 
143 1–3. Aarla, Viru-Nigula khk. (EmKÜ 97:1–3). 4. Alusi, Räpina khk. (Pärnu m. 1864:a). 5. Ama, 
Kadrina khk. (Pärnu m. 1866). 6–9. Essu, Haljala khk. (EmKÜ 83:28; 86:2–4). 10. Ilpla, Püha khk. 
(Kur.m. 1:199). 11–12. Iru, Jõelähtme khk. (Muistse Eesti linnused 1939, joon. 51:1–8; AI 3577:79 ja 
102, viimane luust, esimese pea mässitud pronkstraadiga). 13. Jaagupi, Nõo khk. (AI 3236:149, pr.). 
14–17. Jäbara B, Lüganuse khk. (AI 3172:994, 1001, 1002, 1004). 18–21. Jäbara C (AI 1617:35, 41, 
68, 222; 3 esimest pronksist, tagasi pööratud osata, neist üks avaldatud Sb GEG 1932, 261, joon. 9:2). 
22–23. Jämaja, Jämaja khk. (Moora 1933, 24). 24. Järni, Rakvere khk. (AI 2519:13, pr.). 25. Kadjaste, 
Vändra khk. (AI 2596:9). 26. Kantsi, Muhu khk. (AI 2643:145, pr.). 27–38. Kardina, Järva-Jaani khk. 
(EmKÜ 113:13–24). 39. Kaunispää, Jämaja khk. (pr., Sb GEG 1932, 270; Moora 1938a, 170). 40–47. 
Kurna, Jüri khk. (Friedenthal 1911, tahv. I:73, pea mässitud pronkstraadiga; tahv. II:30, 31, 42; tahv. 
III:6, 7; EmKÜ Kurna 29, 30). 48–52. Kuude, Viljandi khk. (Vilj.m. tahv. 14:6, 24:3, 43:1 ja Viljandi 
muuseumi kirjeldus AI-s, lk. 160:6, 11). 53. Kuura, Viru-Nigula khk. (AI 3404:5). 54–55. Kõmsi, 
Hanila khk. (EmKÜ 262:1, 2). 56. Kõpu Pihla, Reigi khk. (AI 3909:11, sarnaneb Šnore 1930, tahv. 
IX:12). 57–59 Kärde, Laiuse khk. (ÕES 1918:13, 15). 60–66. Lagedi, Jüri khk. (Spreckelsen 1928, 
kalme II:16, III:8, XI:13, XII:1, XIV:58, XV:91, kõik rauast ja IX:6 pr.). 67–68. Lahepera, Kodavere 
khk. (ÕES 1984:4, pr.; 2054:7). 69–76. Leedu, Anna khk. (Paide m., Leedu nr. 36–43). 77. Lehmja, 
Jüri khk. (EmKÜ 254:1). 78–79. Lindi, Audru khk. (Pärnu m. 2384:1, 4, mõlemad pr.). 80. Loona, 
Kaarna khk. (pr.; Šnore 1930, tahv. IX:12). 81. Luige, Põltsamaa khk. (ÕES 2020:3, pr.). 82–84. Lõõla, 
Türi khk. (Paide m. 39 pr., 42, 43). 85–86. Läänemaa (Läänemaa m. Haapsalus 3335:1, 2). 87–88. 
Malla, Viru-Nigula khk. (EmKÜ 90:5; Hausmann 1896, tahv. III:47). 89. Nurmsi, Peetri khk. (AI 
2486:107). 90–93. Oriküla, Kärla khk. (Kur.m. 4:61, 175; 5:37, 38, viimased 2 pronksist). 94–101. 
Oru, Mikuri, Hageri khk. (AI 2430:10, 14, 18–20, 29, 39). 102. Paali, Kambja khk. (AI 3235:72). 103. 
Pada, Viru-Nigula khk. (AI 2655:209, pea mässitud pr.-traadiga). 104–105. Pajumaa, Karuse khk. 
(EmKÜ 134:16, pr.; 136:22). 106–108. Põltsamaa khk. (AI 2743:9–11). 109. Randivere, Pöide khk. 
(AI 3894:5). 110. Rae, Jüri khk. (EmKÜ 361:6, pea mässitud pr.traadiga). 111–112. Rannamõisa, Keila 
khk. (EmKÜ 264:1, 2; ka 265, kalme III, all mõned katkendid võiksid kuuluda karjasekeppnõeltele). 
113–115. Rohu, Simuna khk. (EmKÜ 233:1–3). 116. Rõa, Türi khk. (Ajal.m. Moskva). 117. Saamueli, 
Urvaste khk. (pr., RK, tahv. 9:15). 118–120. Saaremaa (Kur.m. 84:1, 2, mõlemad pr., teine avaldatud 
Moora 1933, joon. 4:3; 88:9). 121–122. Sikeldi, Rapla khk. (AI 3238, pr., teine kadunud). 123. 
Taadikvere, Pilistvere khk. (ÕES 2255:106). 124–140. Tamsa, Nõo khk. (AI 3669:6, 7, 9, 11, 12, 15, 
16, 20, 21, 23–25, 27, 28, 30, 32, 33). 141–147. Toila, Jõhvi khk. (AI 3952:103, 152, 159, 171, 182, 
184, 187). 148. Türsamäe, Vaivara khk. (Ajal.m. Moskva). 149. Udria, Vaivara khk. (AI 3645). 150. 
Uue-Venevere, Pilistvere khk. (AI 2705:1, avaldatud Indreko 1935, joon. 5:5). 151. Vaskjala, Jüri khk. 
(EmKÜ 10:8). 152–156. Vihtra, Vändra khk. (Pärnu m. rauaaeg 1). 157. Virika, Türi khk. (Paide m., 
nr. 1). 158. Vändra (Pärnu m. 3226). 159–161. Väo, Jõelähtme khk. (EmKÜ 52:1, pr.; 56:1, 2). 162. 
Äntu, Väike-Maarja khk. (EmKÜ 3845, Friedenthali kaevamine 1938.a., nr. 65). 163–171. Leiukoht 
teadmata (AI 2413:1–3, 3526, avald. ka Sb GEG 1937 I, Moora, joon. 7, pr.; 3527:1–2; Vilj.m. tahv. 
77, pr.; Pärnu m., avald. Tallgren 1925, joon. 108). A.M.Tallgren mainib veel Taru kalmest Halliste 
khk. rauast karjasekeppnõelte katkendeid, mis asuvad Helsingis (ERM Ar. I, 41). 
144 Moora 1938a, 175; kolmnurkja peaga nõelu Eestis Luigelt (ÕES 2020:3), Jaagupist (AI 3236:149), 
Väost (EmKÜ 52:1), Essust (EmKÜ 83:28), Kuudest (Vilj.m. kirjeldus AI-s, lk. 160 nr. 6), mis sobivad 
sealse muu ainestikuga. Kuid juba Tamsast leidub ka kolmnurkseks kalduva peaga nõel (AI 3669:23). 
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ühendatud ka hilispronksiaja ja varase rauaaja spiraalpeanõeltega.145 Nimel esineb nende 
hulgas mõni võrdlemisi lihtne, ümmargusest raud- või pronkstraadist moodustatud, väheste 
keerdudega nõel Soomes146 ja Ukrainas sküüti muististes ning Kesk-Venes djäkovo-tüüpi 
gorodištšedel.147 Eestist tunneme samuti paar seda tüüpi raudnõela, neist üks Kurnast, kalme 
II, teine leiukoht teadmata.148 Nende lihtsustatud vasted oleksid ainult ühekorra 
tagasipööratud peaga nõelad, nagu neid tunneme Uurist, Kuusalu khk. ja Tamsalt.149 
Kirjeldatute erinevus oleks väike paenutus pea all, mida Nurmsi eksemplaril aga ei ole. Kuid 
ka täiesti sirge kaelaga spiraalnõelu esineb võrdlemisi varastes leidudes, nii samas Uuri 
kalmes ja Jäbara C omas.150 Teised on hilisemad, mõned koguni nooremast rauaajast.151 Lätist 
on ainult üks selline pronksnõel Salenieki kivikalmest.152 Kesk-Vene gorodištšelt tunneme 
samuti ühte lähedast vastet.153 Vastava Nurmsi eksemplari dateerimiseks pole väliseid alused 
siiski piisavad. Arvestades aga kaasleidudega samast kalme osast, võiks see nõel kuuluda IV–
V sajandisse. 

Järgmise nõelakujuna vaatleksime rõngaspeanõela Nurmsist joon. 13:8. Sellele täiesti 
vastav nõel on ainult 1 eks. Essu kivikalmest, mille aasas veel säilinud 3 ketilüli (EmKÜ 
83:39). Suuruselt ja kujult vastav, kuid ilma ülemise risti asetatud aasata on nõel Purtse-
Matkalt, millele Friedenthal on sugulasvormi leida võinuvat Järvelt,154 kuid selle rõngaosa on 
väike ja soonitud kaelaga, mis seda ühendab teistsuguste nõeltega lõuna ja lääne pool.155 
Suurema rõngaga nõelu esineb samuti Kirde-Saksamaal.156 Eriline tehniline võte on ülemine 
aas Nurmsi ja Essu nõelal, millele Eestis leidub vaste ainult ühel nõelal Valklast, Kuusalu 
khk., kuna lõunapoolses Ida-baltikumis on see levinud nii rataspeanõelte kui ka Essu-Nurmsi 
nõelale lähedalseisvate rõngasnõelte juures.157 On siiski ilmne, et Nurmsi-Essu nõelad on 
kohaliku metallikäsitöö tooted. Tõenäoselt pole nad III sajandist hilisemad. 

Ristpeanõel, mis rooma rauaajal on üks haruldasemaid nõelakujusid, on Nurmsis 
esindatud koguni kahe eksemplariga (joon. 13:3 ja 12:4). Viimase nõela osad asusid 
teineteisest üle 5 m eemal. Eestist on leitud esimest liiki nõelu 3 eksemplari (Reinapist, 

                                                           
145 Lääne-Euroopas vt. Ebert RL VIII, 399; Štrums Sb GEG 1932, 266 jj. 
146 Mannus V, 289, joon. 34 (Penttala, Makkila), mille dateerimise suhtes vrd. Šturms Sb GEG 1932, 
269; SM 1936, 59 (Vehmaa). 
147  ИАК 6 (1904), lk. 70, joon. 8; vrd Изв. ГАИМК  85, joon. XIII:3. 
148 Friedenthal 1911, tahv. IV:43; ÕES 383. 
149 AI 3885:41; 3669:18, mõlemad rauast. 
150 AI 3885:46, rauast, spiraalja osa lameda lõikega; 3805:53, rauast, ainult üks kord tagasi keeratud, 
nagu Jäbara C pronks-nõeladki AI 2617:60, 148; Saksamaal Nurmsi eksemplarile kujult lähedane nõel 
pronksiajast vt. Engel 1930, joon. 128 r. 
151 Lagedi XV (Spreckelsen 1928, joon. 20, pr.); Lahepera (RK, tahv. 27:18, pr., ÕES 1893:I:16); Iru 
(Muistse Eesti linnused 1939, joon. 51:3, rauast); Haimre, Märjamaa khk. (AI 2727:5, ots ainult tagasi 
keeratud, ei moodusta spiraali); viimasena mainitud lihtsaid esineb veel teisigi nooremal rauaajal. 
152 Moora 1938a, 212 jj.; Latvijas Saule 1926, nr. 45, 489, joon. 10 ja lk. 493; vrd. nende nõelte kohta 
ka Friedenthal 1911, 56; peale Moora tsit. vastete vrd. ka Blume 1912, 109. 
153 (vene keelne viide) 
154 Beitr.Estl. XVIII, 23, joon. 1 ja lk. 18; Hausmann 1896, tahv. I:57. 
155 Almgren-Nerman 1923, tahv. 23:348; Hackman (aasta?), joon. 149 ja lk. 189; Nerman 1935, tahv. 
10:74; Sb Prussia XXXI, 115; Lätis vt. Senatne un mäksla 1938, II, 67, joon. 3:5. 
156 Vrd. Purtse-Matka nõela puhul Danzigi muuseumis Karthausi maak. Mischischewitz’ist, kääbas VII 
(laiphaud), nr. 8409–8417 hulgas pronksnõela, kaasleiud per.B; Sansburgi maak. Jaskovkast 
samasugune nõel AI, neg. 2511:2. Aasa esineb germaani alal nõelte juures vähe, kuna seal nõelte küljes 
kette ega ripatseid ei ole kantud. Purtse-Matka nõela puhul võiks võrrelda ka selliseid lahtise rõngaga 
varaseid nõelu kui Jäbara C-st (AI 2617:41) ja Schwantes 1911, 112:14, joon. 101, või koguni luunõelu 
nagu Asvast (AI 3799:341, 351; vrd. ka pronksõelad Aunjetitzist ja Asva omadele väga sarnased 
luunõelad Ojamaalt varasest pronksiajast SMYA XXXIX:3, joon. 54. 
157 Sb GEG 1937 I, 390 jj.; Moora 1938a, 211; ratas- ja rõngaspeanõelte omavahelise mõjutatuse suhtes 
vrd. pahkused Moora 1929, tahv. XI:10 ja Gaerte 1929, joon. 171 d. Võib-olla ühine rühm, kus ainult 
peaplaadi käsitluses erinevused, kuna see kord läbistamata (Valkla) kord läbistatud rõnga- või 
rattakujuliselt nagu sama nähe ka ripatsite juures vrd. Moora 1929, tahv XXIX:12 ja Moora 1938a, 
joon. 42:1, 2.  Ruoava nõelaga ühendada on Nurmsi-Essu eksemplare igatahes samavõrd küsitav. 
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Kambjast ja Raistest), 3 tükki Lätist ja 5 tükki Rootsist.158 Kuna Lätis-Eestis leitud nõelad 
näivad kuuluvat III–IV saj., on kõik Rootsi nõelad, niivõrd kui dateeritavad, V–VI saj.,159 mis 
tõstab küsimuse, kas need nõelad pole siiski koguni lahus iseseisvalt tekkinud. Niklassoni 
väide, et tegemist on Kagu-Baltikumist toodud esemetega, näib toetust leidvat ka teiste 
samast lähtekohast päritolevate esemete, nagu N. avaldatud kolpotsised käevõrud, 
leidumisega Lääne-Rootsis. Nermani väide nende nõelte rootsilisest algupärast ei näi kõige 
eelmise põhjal paika pidavat. Seda nõelakuju enne rooma rauaaega ei esine, olles seega 
suhteliselt hilise tekkelooga nõelu.160 Nagu nõelapead on tihti kujunenud mitmesugustest 
ripatsitest,161 mille kandmisele omistati maagilisi võimeid, nii on nähtavasti ka see nõel 
arenenud ripatsi (vt. lk. 85) tarvitamisest nõelapeaks. Et mitme seda tüüpi nõela juures on pea 
pronksist, nõel rauast, osutab Memeli piirkonna metallikäsitöö tehnikale.162 Unikaalseks 
eksemplariks on teine Nurmsi ristpeanõel aasadega kaelal. Tallgren on selles nõelas näinud 
Eestis nooremal rauaajal nii levinud kaksikristpeanõelte prototüüpi.163 Et see eksemplar on 
hilisem kui joon. 13:3, selgub vastavalt mõlema lähiümbrusest saadud kaasleidudele. 

Õmblusnõelu on Nurmsist leitud samuti 2 eksemplari, mõlemad rauast (joon. 12:6 ja 
5). Katkend AI 2481:28 võib kuuluda kas õmblusnõelale, või ka karjasekeppnõelale. Lisaks 
nendele on Eestist leitud veel 23 õmblusnõela, rõhuv enamus rauast ja Viru- ning 
Harjumaalt.164 Teatavasti neid Soomes ei esine ja Lõuna-Lätis ainult 4 eksemplari, seevastu 
aga rohkearvuliselt Vislasuudme piirkonnas juba latene-ajast kuni rahvasterändamisajani, 
Ojamaal m.a. algusloost kuni hilise noorema rauaajani.165 Neid tarvitatakse osalt pea juures, 
nagu kamme resp. juuksenõelu, aga võib-olla ka peakatte või liniku kinnitamiseks. Neid on 
laiphaudades leitud ka rinnal, kus neid on kasutatud sõlgede asemel riiete kinnitamiseks. 
Eestis on leitud neid juba võrdlemisi varastes leidudes, nagu Tamsas, kuid tavaliselt kuuluvad 
nad ikka hilisema inventari hulka, seega rooma rauaaja teise poolde või keskmisse 
rauaaega.166 Nii on ka Nurmsist suur nõel joon. 12:5 leitud kalme idaserva ligidalt, seega 
vaevalt vanem kui V saj. 

 
Nurmsis esineb keti katkendeid järgnevalt: karjasekeppnõela küljes üks lüli ktk. (joon. 

12:7), ristpeanõela ülemises aasas samuti (joon. 13:3) ning eraldi 2 katkendit, ühes 18 (joon. 
12:10) ja teises 7 lüli (AI 2481:73). Kõik lülid on ühekordsed, peenest, umb. 2 mm 
jämedusest ümmargusest resp. lamekumerast pronkstraadist, lülide läbimõõduga 6 mm. 

Kuna H.Moora on pikemalt peatunud rooma rauaaegsete ja keskmise rauaaja esimese 
poole kettide juures, käsitledes nende kandmisviisi, levikut Idabaltikumis ja tõenäoset päritolu 

                                                           
158 Vt. pikemalt Moora 1938a, 214 jj.; seal antud Kobratu leiukoht on arusaamatu, samuti nagu 
Tallgren 1922, 103 mainitud Rõngu; Salenieki nõel on avaldatud Senatne un mäksla 1936, II, 37, joon. 
9:19. 
159 Moora tsit.t.; Nerman koguteis Från Stenålder till rokoko, studier tillägnade Otto Rudbeck (Lund 
1937), 72 jj. (puudub kasutatud kirjanduses) Niklasson 1939, 90. 
160 Vt. Moora tsiteeritud Hackmani ja Šnore töid; vrd. ka Norrast II saj. nõelu Petersen 1916, tahv. 
XII:7 (haud 2) ja XI:9 (haud 3). 
161 Vrd. ratasripats ja –nõel, kolmnurkripats ja –nõel j.t. Prillspiraalripats nõelapeana Schranil 1928, 
tahv. XLI:6, kolmikripats Miske 1908, tahv. XXXVIII:20, 21, 42 j.t.; ”Goldberlock” Almgren 1923, 
124, märk. 1. 
162 Moora 1938a, 214. 
163 Tallgren 1922, 103 jj. ja 1925, 79; Hackman tuletanud noorema rauaaja rispteanõelad samuti sellest 
tüübist FM 1906, 33, Friedenthal aga ühest teisest Beitr.Estl. XX, 35 (Ojaveski tüüpi nõelu vrd. 
Soomes FM 1906, 28, joon. 4 ja FM 1915, 24, joon. 27), kuid ta samas toodud vaste Leedust pole 
nõelapea, vaid Türsamäe tüüpi sõle jalg nagu samas joon. 13:1; kolmanda arvamusena Moora 1938a, 
200. 
164 Moora 1938a, 221 ja sealseile lisaks 1 Nurmsist, 2 Iru linnuselt (AI 3577:14, 21/22), 1 Kuudest 
(Vilj.m.), 1 Tamsast (AI 3669:29) ja 2 Valgmalt (Paide m., nr. 100, 101), kõik rauast. 
165 Moora 1938a, 228 jj.; Blume 1912, 107 ja 1915, lisa 66; Almgren-Nerman 1923, 18; vrd. ka Miske 
1908, 9. 
166 Hoopis hilisemast ajaloolisest ajast vt. Muistse Eesti linnused 1939, joon. 135; Lõhavere linnuselt 
XII–XIII saj. ka paar tükki. 
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kelti ainelisest kultuurist, pole siinkohal tarvidust seda puudutada.167 Lõuna pool korrapäraselt 
esinev keti kolmnurkne lõige muutub Eesti alal osalt lamekumeraks, kohati nagu 
ümmarguseks lõikeks juba rooma-rauaaja teisel poolel, nagu esinemine koos ripatsitega ja 
nõeltega näitab.168 Üldiselt polnud aga kivikalmete alal kettide nagu nõeltegi kandmine 
kuigivõrd moes, millest tingitud ka nende vähesus kalmeleidudes. 

Samaga on seletatav ka kettide küljes rippunud ehete vähesus. Nurmsist on selliseid 
leitud paar tükki. Nendest prillspiraalripats  ongi koos ketikatkendiga (joon. 13:14). Eestist 
on neid leitud peale Nurmsi ainult veel Harjumaalt ja 1 Unipihast, kõik kokku 7 
eksemplaris.169 Märkimisväärt on nende täielik puudumine rikkalikult leide annud Virumaal. 
Ka Soomes ja Lätis esinevad ainult üksikud eksemplarid, rohkem Memelialal, kuuludes 
rooma rauaaja teise poolde. Prillspiraale on tarvitatud ka haagiks, nagu üksikud leiud 
Skandinaavias näitavad.170 Ka Eestis on leitud paar sellist.171 Üldiselt on prillspiraalripats üks 
kõige laiema levikuga ehteid nii ajas kui ruumis, ulatudes üle kogu Euroopa kuni Lääne-
Siberini, kiviajast kuni viikingiajani172 ja seega tõenäoselt mitmel pool ja ajal iseseisvalt 
tekkida võiv ripats. 

Ripatsina on kantud ka kodukoera kihv, mille otsa kahelt poolt auk puuritud (joon. 
22:4). See on kõige ilmsemalt maagilise tähendusega. Koerahambad ripatsitena esinevad juba 
venekirveshaudades. Eriti leidsid kandmist karuhambad, kelle tugevust ja tarkust hinnati ja 
kelle kultus ulatub väga sügavale minevikku tagasi. Nende ripatsite ajalist kuuluvust ei saa 
seepärast lähemalt määrata, kui nad ilma kaasleidudeta esinevad. Nii tunneme ripatsina 
kantavaid hambaid rohkesti ka veel nooremast rauaajast.173 Nende esinemine rooma rauaajal 
pole tõestatud,174 kuid tõenäoline, mille tõttu ka Nurmsi eksemplar võiks siiski kuuluda juba 
rooma rauaaja nooremasse järku. 

Nooremasse rauaaega kuulub aga ilmselt koonusekujuline pronksripats, mille 
kitsamas otsas on kolme keeruga spiraaltraadike (joon. 14:10). Samasuguseid kellukesi 
tunneme Soomest nooremast rauaajast, millest mõned on kaasleidudega dateeritud XII saj. 
esimesse poolde.175 Teised Eestist leitud vasted erinevad pisut, kuna küljed on nõgusad või 
koguni ilustatud reljeefse võrukesega.176 

                                                           
167 Moora 1938a, 222 jj; Levikule Eestis olgu lisatud mõned katkendid, nagu Rae (EmKÜ 9:59, rauast); 
Essu (EmKÜ 83; rõngaspeanõela aasas 3 lüli); Paali (AI 3235:142 ja koos V–VI saj. nõeltega: 112, 
130); Pada (AI 2655:400, 401, 403, 404 b); Sõtke, Vaivara khk. (AI 2558:1); Tõnja, Valjala khk. (AI 
2446:4); Valgma (Paide m. nr. 45); Äntu (EmKÜ 3845:65, karjasekeppnõela juures). 
168 Nurmsis, joon. 13:14, Essus, Soomes Hackman (aasta?), tahv. 7:14 ja lk. 202 jj. Soomes on 
kolmnurkse lõikega ketilülid hoopis tavalisemad kui Eestis. Kuid ka nooremal rauaajal esineb 
nähtavasti ümmargusest traadist ühelülilist ketti (Kur.m. 67:59, Kaarma). 
169 Moora 1938a, 256. 
170 Hackman, 209; Nerman 1935, 83 (V saj.). 
171 Friedenthal 1911, tahv. III, haud I B:236; Unipiha (ÕES 1995:22); vrd. Aspelin 1877–1884, joon. 
1167, 1535, 1580, 1951, need hilisemad, keekandjatena. Nende edasiareng Hackman (aasta?), 203 jj., 
tahv. VII:14, 15 ja Aspelin 1877–1884, joon. 1611, 1638, 1487; Muistse Eesti linnused 1939, joon. 
143. 
172 Moora 1938a, 256; Janssen 1935, 55 jj; Казаки. Антропологические очерки. Сборник II.  
 (Leningrad 1927) lk. 205, joon. 24:20 ja lk. 206. 
173 Muistse Eesti linnused 1939, joon. 60 ja lk. 176; Lõhaverest veel mitu eks. lisaks; Kuude, RK 664. 
Hummuli, Helme khk. (ÕES 1979:17); Inju, Viru-Jaagupi khk. (ÕES 570:5) jm. Idapreisis vt. Gaerte 
1929, 334, Soomes Kivikoski 1939, 166. 
174 Valgma (Paide m.:6), Kadjaste (AI 2596:11, 13) ja Järve (EmKÜ 112:7) võiksid kuuluda ka 
keskmisse või vanemasse rauaaega, kuid neist kalmeist on samuti noorema rauaaja asju nagu 
Nurmsiski. 
175 Akaa, Toijala (Helsinki KM 3131:16) Haittinen Sampu (3574:156–160). Köyliö, Vanhakartano 
(9831:10), Laitila, Kansankonlumäki (2548:488), Lieto, Merola (9222:434), Uusikirkko, Kallela 
(8912:240, 541) j.m. 
176 Haimre, Märjamaa khk. (AI 2727:60, 90); Savastvere, Kodavere khk. (AI 3355:65, peitleiust, mille 
aeg XI saj. teine pool); vt. ka Aspelin 1877–1884, joon. 1189, 1201, 1344 ja MAP XX j.t. köited 
kääbaste kohta, kus selliseid rohkesti. Tõenäoselt ongi nende noorema rauaaja kellukeste päritolu ida 
poolt. 
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Samasse aega kuuluvad ka kolm kuljust  (joon. 22:7 ja AI 2432:23 h, 31). Need 
kuljused on kogu Idabaltikumis väga levinud ripatsiks, eriti noorema rauaaja teisel poolel. 
Huvitav on nende üksik esinemine kalmetes, mis kuuluvad rooma rauaaega või keskmise 
rauaaja algusse või millistesse on alatud matmist juba rooma rauaajal.177 Kuljus joon. 22:7 on 
seepoolest huvitav, et leiti 20 cm sügavusel, ümbruses palju põlenud luid, eriti pealuutükke. 
Kas põlenud luud ja ripats on samaaegsed, peab jääma siiski lahtiseks. 

Teised Nurmsist leitud ripatsid kuuluvad kaelaehete juurde ja leiavad käsitlemist 
allpool. 

 

                                                           
177 Kardla (ÕES 2415 c); Kurna (I B:235, II:3); Lagedi, haud XI:5; Luige (ÕES 2020:5); Raiste (ÕES 
2254:8); Väätsa (ÕES 1994:4) jm. 
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C. KAELAEHTED 
 

Kaelavõrud 
 

Nurmsi kalmest on rooma rauaaegseid kaelavõrusid leitud ainult üks seeneotsise 
kaelavõru ktk. (joon. 13:12) ja ümmarguse lõikega pronkstraadi katkendeid, mis võiksid 
kuuluda sama liiki kaelavõrule (joon. 21:2 ja AI 2481:43, 98).1 Seen otsiseid kaelavõrusid on 
kõigis oma alaliikides kokku leitud Eestis 41 eksemplari, kusjuures ta pealeviku ala on siiski 
Läti-Leedu.2 Kuna seda kaelavõruliiki on H.Moora põhjalikult käsitlenud, võime siin piirduda 
ainult lühidalt. Nurmsi eksemplar on väga lihtne ja üks väiksemaid, ühtlase peene võruosaga. 
Talle sarnanevad kõige rohkem mõned Läti võrud nagu Gailišist jm.3 Nurmsi katkend erineb 
nendest ainult pisiasjades, nii pole tal võru ilustatud, vähemalt praegu pole midagi märgata, 
ning ristsooned seenel on üksikud, mitte paariti, milletõttu lõikekohta märgib väike rõngake, 
mitte nelinurgake. Suuruselt vastavad Nurmsi eksemplarile Väike-Kareda ja vist ka Malla 
eksemplarid Eestist, teised on tunduvalt suuremate seentega. 

Ometi ei ole selle võru väiksuse ja lihtsuse tõttu teda põhjust veel väga varaseks 
dateerida, kuna Storkage peitleiuga on tõestatud lihtsa tüübi elamine ka IV saj. koos arenenud 
tüübiga.4 Sama näitab ka üks Eestist Mustmätta kl. Lüganuse khk. saadud peitleid, tehtud 
1940.a. kevadel uudismaa äestamisel (AI 3890). Peitleid koosneb 16 kaelavõrust, 
kogukaaluga 4,5 kg, nendest 1 punutud ja aasadega, tüüpi Moora 1938a, 273 jj. 8 pasunotsist 
kaelavõru väga mitmesuguse suurusega ja ornamendiga5 ning 7 seenotsist kaelavõru, samuti 
mitmesuguse suuruse ja ornamendiga.6 See leid on haruldane oma koostise poolest, kus 
tüpoloogilisest seisukohast “vanad” ja “noored” vormid esinevad kõrvuti, eriti pasun- ja 
seenotsised kaelavõrud nii suurearvuliselt, kuna tavaliselt peetakse esimesi per. B, teisi C 
vormideks. Leiu kokkukuuluvuses ei saa olla kahtlust, samuti nähtavasti peitleiu iseloomus. 
Küsimusse võiks ju tulla, et tegemist on ohverkohaga, kuhu pikema aja jooksul on ohverdatud 
                                                           
1 Samasuguseid katkendeid tunneme kivikalmetest arvukalt: Kambja (ÕES 1382:1, 1996:138), Jaagupi 
(AI 3236:71), Reinapi (AI 2488:108), Jäbara E (AI 2604:39, 60, 123, 137, 138, 139, 145), Pada (AI 
2655:247, 371), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 20, nr. 41) jm. 
2 Moora 1938a, 278 jj.; Eestist on lisaks leitud ühest peitleiust 7 kaelavõru Mustmätta, Lüganuse khk. 
(AI 3890). Seenotsiste kaelavõrude tekkeloo kohta vt. lisaks Moberg 1941, 144 jj. 
3 Congr.sec. 1930, Moora, tahv. VII:92, 96; Moora 1929, tahv. XV:7. 
4 Moora 1938a, 284. 
5 Üks poolik võru sarnaneb Moora 1929, tahv. XIII:2 ja 3, ots on 3 soonega ilustatud ja pisut nõgus, lm. 
1,75 cm; 2 järgmist võru on samuti ilustamata, otsapoolsed osad aga rohkem orneeritud, eriti teisel, kus 
tugevad sooned rühmiti, vahed osalt ilustatud vastastikku asetatud kolmnurgakestega, nii et vahele 
tekib siksakk ja vastu võru lõpeb võrkmustriga, lihtsama otsad tasased, lm. 2,3 x 2,15 cm, orneeritumal 
otsad õõnsad, lm. 2,55 x 2,65 cm; järgmised kolm sarnanevad ornamendilt ja kujult üldjoontes Moora 
1932, joon. 24:4, otsad kõigil õõnsad, kuid hoopis tugevamad, nii lm. 3–3,15 cm; ülejäänud 2 
sarnanevad tüübilt SM 1937, 35, joon. 16 ja Mannus V, 286, joon. 21 kuid veelgi suuremad (otsade lm. 
ca 5,2 cm), ornamendis väikseid erinevusi, otsad samuti eraldi kinnitatud raudpulgaga. Selle 
kaelavõrutüübi kohta vt. Moora 1938a, 264 jj. Lisaks nimistule lk. 267 Eestist veel 1 võru Liimala, 
Lüganuse khk. tüüp nagu kaks viimast Mustmättalt, kuid kõige massiivsem senituntuist, kaaluga 1870 
g, leitud koos punutud, aasotsise kaelavõruga, võimalikult samuti peitleid (AI 3774:1–2); 1 eksemplar 
Ülpre, Karksi khk. tüüp umb. nagu Moora 1932, joon. 24:4, kuid väiksem, ornament lihtsam ja ümber 
võru käiv spiraalorn. puudub (AI 3910:2). 
6 Üks võru neljas katkendis sarnaneb Moora 1929, tahv. XV:7, otsad lihtsa joonornamendiga, seene lm. 
1,2 cm; teine võru keskelt parandatud, võib olla kahe eri võru pooled, sest nupud erinevad ornamendilt, 
ühel rist- (lm. 1,6 x 1,9), teiselt kolmnurk-kaar ornament (lm. 1,7 cm), mõlemad veidi koonusjad, võru 
ise ühejämune, pseudotordeeritud, otsosad pikalt pealt tihedasti viltusoonitud, keskel ja lõpus ristsooni, 
all sama pseudotordeering; kolmanda võru otsad suured kerakujulised (lm. 2,4, kõrg. 2,2 cm), 
otsapoolsed osad ilustatud umb. nagu Moora 1929, tahv. XVI:3, kuid lamedad, alt tasane (kõige laiem 
1,05 cm), võru keskosa ümar, peen (0,4 cm); järgmised 3 võru sarnanevad Storkage suuremale võrule 
(Fornvännen 1917, 155, joon. 1 g), ornamendis osalt erinevusi, kuid nupud õige suured, õõnsad (lm. 
2,9, suurimal 3,4, kõrgus 2,4–2,75 cm), otsapoolsed osad laienevad, lg. teravovaalne, kõige laiem koht 
1,3–1,4 cm paks 0,7–0,8 cm, võru keskosa ikka ümmargune, lm. 0,5–0,7 cm, neist üks keskelt 
parandatud neediga; veel üks võru poolik nagu kolm viimast, ornamenti ei näe. 
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kaelavõrusid, kuid selles sunnib kahtlema nende tihe koosasumine leiu tegemisel, mis 
nähtavasti juba eelmisel sügisel oli traktorikünnil üles pööratud. Valajale kuulumises aga 
ehete tarvitatus. Ka võrdlemisi ühtlane paatina räägib leiu üheaegse maassepaneku poolt. 
Eraldi või kalmest leidmise puhul oleks äärmised vormid tüpoloogilisel alusel dateerides 
olnud lahutatud kuni 200 aastaga, selles leius peame aga tunnistama nende kõrvuesinemist. 
See manitseb kõige tugevamalt ettevaatusele suletud leidude puudumisel liigselt rakendada 
dateerimisel tüpoloogilist arengut, samuti näitab teiseltpoolt, et Soome lahe piirkonnas ei 
kehti samad dateerimised, mis võivad olla õiged Idapreisis või Memeli alal. Selle põhjus on 
ilmselt mõlema piirkonna metallikäsitöö suures iseseisvuses vaatamata rea vormide ja tüüpide 
samasusele ja lähedusele. Käesoleva leiu puhul tõuseb küsimus, kas on eksitud pasunotsiste 
või seenotsiste kaelavõrude dateerimises. Väga suuri seenotsi võiks ju näiteks ka vanaks 
pidada, kuna lähtevormidel on just suured nupud, tihti just kerajad, nagu ühel võrul 
Mustmättaltki. Kuid lamedad, teravovaalse lõikega ja rikkalikult orneeritud otsaosad on ometi 
ilmseks hilisuse tunnuseks, samuti on tõestatud lihtsat vormi seenotsise kaelavõru 
kõrvuelamine tüpoloogiliselt “noorema” vormiga. Sellepärast näib olevat õigem, et 
pasunotsised kaelavõrud on tegelikult olnud Eestis tarvitusel ka hiljem, vähemalt kogu III saj. 
Eestist tunneme ka teist peitleidu Kiiust, Kuusalu khk., kus 2 lihtsat, peent tüüpi seenotsist 
kaelavõru on leitud koos pasunotsise kaelavõruga, mis sarnane umb. kolmanda Mustmätta 
eksemplariga, spiraalsõrmusega ja kolmnurkse laieneva jalaga peakilpsõlega, mis omas liigis 
on üks hilisemaid, teljetoruga, õõnsa kaarega ja üldse lamenenud. Kiiu seenotsised 
kaelavõrud vastavad Mustmätta esimesele eksemplarile seente suuruselt, ainult võru 
otsapoolsed osad on veidi jämenevad ja rikkalikult orneeritud. Sõle järgi kuulub see leid III 
saj., tõenäoselt selle hilisemasse ossa. Teiselt poolt ka suured nuppudega ilustatud 
pasunotsised kaelavõrud on ilmselt juba II saj. täiesti välja arenenud, nagu näitab võrdlemisi 
ühtlase leiuinventariga kalme Soomes, Piikkiös. Seega Mustmätta leiu puhul näib vastavate 
tüüpide eluiga pikenevat, kusjuures aga alavormid, nö. “arengu eriastmed” ei näi toetavat 
detailleeritumat dateerimist. 

Punutud keskosaga ja lamedate otsadega ja haakidega sulguva kaelavõru katkend (joon. 
21:1) kuulub noorema rauaaja kaelavõrude hulka, tüüpi Moora 6 b.7 Need kaelavõrud 
esinevad Põhja- ja Ida-Eestis ning arvukalt vadjalaste alal.8 Ornamendilt ongi kõige lähemad 
vasted Nurmsi katkendile mõned ida poolt leitud eksemplarid.9 Osa keeride kärpelisus 
imiteerib peene traatpunutisega mässimist. Ajaliselt võiks Nurmsi eksemplar kuuluda XII saj. 
Leiusuhete järgi ei saa seda panuseks pidada, kuna leidus kalme ääreosas, kus puuduvad luud 
täiesti. 

 
Ripatsid, spiraaltorukesed ja helmed 

 
Kaelavõrud olid kivikalmete alal suhteliselt vähem levinud kui kääbaste alal lõuna 

pool. Kivikalmete alal oli kaelaeheteks veel raud- või harvem pronkstraadile lükitud ratas- ja 
ristripatsid, pronkshelmed ja spiraalid, lihtsalt nööril kantud spiraaltorukesed ja mitmesugused 
klaas j.t. helmed. Niisugune kaela ehtimine on printsiibis väga vana, esinedes juba kiviajal, 
nagu Lõuna-Vene stepiala mesoliitikumis ja Lääne-Euroopa megaliitkultuuris. Rooma 
rauaajal esineb sellist kaelaehete kandmisviisi meist nii ida kui lõuna poole, samuti 
Skandinaavias.10 Kivikalmete alal koduneb see komme eriti. 

Algul vaatleme ripatsite kandmist kaelaehetena. Nurmsi kalmest on leitud 8 ripatsit 
neljast enam-vähem erinevast tüübist. Need on kõik ripatsid, mis kunagi lahtiselt ketikese 
otsas ei ole tarvitatud, vaid ikka traadile lükituna koos pronkshelmeste või spiraaltorukestega. 
Esimese viisi kohta Nurmsi ripatsid tõendust pole annud, küll esinevad aga neljal juhul koos 
spiraaltorukesega. 

                                                           
7 Sb GEG 1928, 164 jj. Lisaks vt. Küti vl. (AI 3901). 
8 Lapis esineb koos vikingi-kultuuri esemetega Ark.Studier tilllägn.Kronprins 1932, 124; Idapreisist 
vrd. Gaerte 1929, joon. 268 b. 
9 MAP 29, tahv. XXIII:7, 14 ja lk. 21; Aspelin 1877–1884, joon. 1015 ja UAK 15, joon. 239 ja lk. 119. 
10 Oldtiden VIII, 23, 30 jm.; Gjessing 1934, 68. 
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Ratasripatsid joon. 13:5, 6 ja 14:7 on vormilt kõige lihtsamad, kujutades ainult 
rõngast ümbritsetud risti, mis ühe ristiharu kohal on varustatud aasaga. Kahe viimase ripatsi 
aasas on raudtelg spiraalmähisega. Samasse liiki kuuluvad ka joon. 13:11 ja 13, mõlemad 
samuti nelja kodaraga, esimesel aasas säilinud raudtelg ja spiraalmähis, teisel kodaraterist 
viltu aasa suhtes. Esimesed kolm kuuluvad arvatavasti ühte kaelaehtesse joon. 13:7-ga, mis 
üldiselt suuruselt sobib nendega ja leitud nr. 6-ga koos samalt kivilt. Järgmised 2 kuuluksid 
teisele kaelaehtele ja veel allpool käsiteldavad joon. 13:9–10 kolmandale, nagu tõendab nende 
esinemine rühmiti, kuigi isekeskis laialipaisatuna. Nähtavasti ühes kaelaehtes ripatsikesed 
olid umbes samade mõõtudega, kuigi tüübilt erinevad.11 

Ratas- ja ristmotiiv on kogu Idabaltikumis III–IV saj. väga üldine, mis esineb peale 
ripatsite nõelapeadena, ketassõlgedes, hoburaudsõlgede emailmustris, naastudes, sõrmustes 
jm., tavaliselt läbistatuna. Neil motiividel on usulis-maagiline tähendus ja sellisena laialt 
tarvitusel olnud juba pronksi ja kiviajal, eriti kosmilise maailmakäsituse kujunemisest alates. 
Tallgreni järgi on eeskujud Idabaltikumis pärit Lõuna-Venest, Moora järgi kelti ja 
provintsiaalrooma kultuurist.12 Ratasripatsi kaelaehete osana näib aga olevat kivikalmete 
metallkäsitöö omapära, kuna esineb ainult Eestis ja Põhja-Lätis. Lõuna pool, kui neid 
esinebki, siis ketiripatsitena,13 Eestis-Lätis asub aga aas alati risti rattale, mis loomulik traadil 
kandmise puhul. Kõik need ripatsid on valatud, mitte väga paksud, ring paksem seesmisest 
ristist, mille tõttu ripats pole tagaküljelt ühtlase tasapinnaga. 

Nurmsi väikestele ratasripatsitele on vasteid ainult Lätist Lievärde’st.14 Valamisel 
sündinud defektide hulka kuulub tõenäoselt joon. 14:7 ripatsi tagaküljel olev pahkusekene, 
kuna ripats muidu tules olemise jälgi ei osuta. Tüpoloogiliselt kuuluksid need vanimate hulka. 
Järgmised on kujult suuremad, ilustatud välisäärel kahelise pahkusega (joon. 13:11 ja 13). 
Pahkustega ilustamine on Idabaltikumis ripatsite juures väga üldine.15 Nuppudega ilustamine 
on eriti armastatud balti suguharude juures, kus ripatsid tihti nagu ainult nuppudest 
koosnekski.16 Lõuna pool on väga üldiseks kolmiknupp ja ripatsi tasapinnaga risti asetatud 
nuppude tarvitamine, kuna põhja pool (Eestis) on nupud tavaliselt ühes tasapinnas ja 
kaksiknupud. (Soomest siiski mõned kolmiknupused lunulad). Siseristi viltu asend aasa 
suhtes esineb ka teistel ripatsitel Idapreisist Eestini.17 Lähedasi ripatseid tunneme Eestist ühe 
Türsamäelt ja 2 Kahalast ning 6 tükki Lätist Slavēka kivikalmest ja 1 kuuekodaraline 
MūsiĦast.18 Kõigil neil vasteil on kodarad viltu aasa suhtes. Nurmsi ripatsid on kindlasti 
kohalikku tööd, nagu pahkuste asetamine võru külge tõendab. 

Rombripatseid on leitud Nurmsist 2 eksemplari (joon. 13:9–10). Need on 
moodustatud kolme ruudu resp. rombi asetamisest teineteise sisse azuurses tehnikas, peale 
keskmise, mis on umbne ja kahe välimisega risti. Kolmel välisnurgal on kahelispahkused. 
Need ripatsid moodustavad omaette üsna variatsioonirikka rühma, alates kõige lihtsamatega, 
mis kujult on peagu täiesti sarnased ülalkäsiteldud ristpeanõelte peaga.19 Nendele ripatsitele 
on vasteid nii idas kui ka lõunas.20 Tähelepanuväärt on sama vormi esinemine juba varasel 
rauaajal Altmarkis (joon. 20:13). Näib tõenäone, et nii need ripatsid kui ka vastavad 
ristpeanõelad lähevad tagasi juba eelrooma rauaaja metallkäsitöö vastavatele eeskujudele 

                                                           
11 Moora 1929, tahv. XXIX:12 ja 1932, joon. 24:10; Sb Prussia XVII, tahv. IX:14; Oldtiden VIII,23, 
30. 
12 Moora 1938a, 254 jj. 
13 Gaerte 1929, joon. 140 e. 
14 Moora 1929, tahv. XXIX:12; vrd. väikesed ketassõled Lõuna-Eestist Tallgren 1922, tahv. IV:43, 62; 
VII:159. 
15 Moora 1932, joon. 24:12; RK, tahv. 9:1, 2, 4, 6, 9, 10; vrd. teistel esemetel RK, tahv. 9:7, 8, 13, 
Moora 1929, tahv. V:4, 8, VI:4, 6, XI:10 j.t. Rohkesti vasteid ka Idapreisis ja Leedus, Gaerte 1929, 
joon. 139 e, 140 a, b, c, i, k, 141 c j.t. 
16 Makarenko (aasta?), tahv. IV; UAK 2, tahv. 5:10, 11. 
17 Gaerte 1929, joon. 183 b; Moora 1929, tahv. XXIX:10 ja 1932, joon. 24:20. 
18 Moora 1929, tahv. XXIX:10, 11 ja leid 177; ÕES 2012:II:12; Paide m. 
19 Unipihast koos kahe pronkshelmega (Tallgren 1922, tahv. IV:37, ÕES 1995:37) ja Essust (joon. 
20:11); Lätist Saleniekist kinnise keskkohaga Senatne un mäksla 1936 II, 37, joon. 9:27. 
20 SMYA XXXV:3, 9 (Tallgren); Swistewit II, tahv. XIV:2–9; Puzinas 1938, tahv. XXIV. 
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lõuna pool, nagu rida teisigi ehteid. Nendega ühine on ka vastav levik. Samade ripatsite 
keerukamat vormi näeme joon. 20:12, kus pikenenud rombi nurgad on omavahel ühendatud 
teiskordse raamiga. Seega oleks muster kahekordistunud, millist nähet ju varem võisime 
sedastada ka ketassõlgede juures.21 Märgitav on ühine ornament nii lihtsama ja keerukama 
eksemplari juures (joon. 20:11–12). Vabade otsade ilustamine nuppudega on kohaliku 
metallkäsitöö armastatuks võtteks, mida puudutasime juba ülalpool ratasripatsite juures. 
Selliseid ripatseid on leitud Eestist 6 eksemplari.22 Mainitud Nurmsi eksemplarid on kõige 
keerukama ehitusega, kuna keskele on veel lisatud umbne romb, võib olla pisikesi 
kivikalmete lõunarühmale omaseid ketassõlgi jäljendavaid ratasripatseid eeskujuks võttes.23 

Eelmiste lihtsa astmega lähedases seoses on ristripatsid , milliseid Nurmsist on üks 
eksemplar (joon. 13:7). Vasteid esineb sellele Unipihast ja Vahaverest, Jõhvi khk.24 Ka 
väljaspool Eestit on kujult lähedasi ripatseid leitud.25 On aga ilmne, et kõik ülalkäsitletud 
ripatsid on kohaliku  metallkäsitöö tooted ja tihedasti seotud muude kohalikkude ehetega nii 
valmistamistehnikalt ja funktsioonilt. Märgitav on, et neil ripatsitel aas on enamasti suhteliselt 
tugev ja paks, sarnanedes pronkshelmega, mida ilmselt on tahetudki näha. 

Siinkohal vaatleksime ka kolmnurkripatsit , mis küll tõenäoselt on vööle või millelegi 
muule kinnitatuna, nagu otsnaastust näha (joon. 12:9). See läbistatud kolmnurkripats on 
unikumiks, millele ka naabermaade ainestikus ei leidu vasteid. Üldiselt aga mahub ta hästi 
omaaegsesse vormimaailma III–IV saj., kuhu ta tõenäoselt dateerub. Nii tunneme lõuna poolt 
rohkesti kolmnurkseid keekandjaid ja kolmnurkripatseid,26 samuti lunulakestega ehtimist27 ja 
ristmotiivi.28 Läbistusmotiiv, mis meenutab kaheksaid või keskosas ka prillspiraali, näib siiski 
olevat ainulaadne. 

Siinvaadeldud ripatsite leviku puhul Eestis näeme nende kuulumist peamiselt 
kivikalmete lõunarühma, erinevusega, et nad on tugevasti kodunenud ka Järvamaal ja selle 
naaberkihelkonnas Virumaal. Virumaa puhul tuleb aga arvestada sellega, et samal viisil 
kantavatest ripatsitest on seal levinud arvukalt lunulad.29 Näib siis, et kaelaehete kandmine 
ripatsites, pronkshelmetest ja spiraalikestest oli tarvitusel võrdlemisi ühtlaselt Eesti rooma 
rauaaegseis keskalades peale Harjumaa, kust kaelaehetesse kuuluvaid ripatseid ainult 
üksikult. Ka spiraalikeste ja pronkshelmeste arv on sellistes Harjumaa pealeiukohtades kui 
Saha, Lagedi ja Kurna, suhteliselt väike. Sahast tunneme näiteks ainult 4 pronkshelmest ja 
umb. 40 spiraaltorukest, Lagedilt ainult 25 spiraaltorukest, Kurnast 4 pronkshelmest ja 17 
spiraaltorukest. Seejuures spiraaltorud on enamuses kantud ka ilma vaheripatsiteta nööril. On 
ilmne, et Harjumaa moodustab siin muu kivikalmete ala suhtes erineva ehterajooni, mida reas 
teisteski üksikasjus võime märkida. Ripatsite rohke esinemine Järvamaal tõendab selle 
piirkonna tihedat sidet kirde, kagu ja lõuna poole ning kohaliku metallkäsitöö iseseisvat 
vormikujundamist mitmeski üksikasjas. 

Üldiselt kuuluvad ripatsid III–IV saj. inventari hulka, nagu näitab nende sage 
esinemine kalmetes, mis algavad alles III saj., näit. Äntus ja Väätsas.30 Nurmsis võime veel 
märkida, et ripatsid joon. 13:5–7 ja 14:7 näivad kuuluvat vanemasse aega kui teised, 
arvestades teiste leidudega samast lähipiirkonnast. Teisalt aga ei näi olevat mingit põhjust 
arvamiseks, et nad kuigivõrd oleksid elanud üle rooma rauaaja. 

                                                           
21 Nurmsi ketassõled; AI 2604:161 ja 2655:179 j.t. 
22 1. Valgma (joon. 20:12). 2. Väätsa (RK, tahv. 9:9). 3. Õisu (Indreko 1935, 13, joon. 5–6). 4–7. Äntu 
(EmKÜ 243:32; 3845:7, 67, 84). 8. Leiukoht teadmata (AI 3792:1). 
23 Moora 1932, joon. 24:10 resp. RK, tahv. 9:3 resp. Tallgren 1922, tahv. V:20; Moora 1929, tahv. 
VI:15 ja RK, tahv. 8:19. 
24 Tallgren 1922, tahv. IV:54, 55, 58; asuvad raudtraadil väikeste vahedega, mis mässitud 
pronkstraadiga; Pärnu m. 1836:d koos pronkshelme ja spiraaliga raudtraadil. 
25 Tallgren, SMYA XXXV:3, 9; UAK 2, tahv. 5:12; seest õõnsad on ripatsid Norrast (Oldtiden VIII, 
23, 30 ja Gjessing 1934, 68 ja Memeli alalt (Sb Prussia XVII, tahv. IX:14). 
26 Moora 1938a, joon. 27:4, 6; 30:2, 5, 7; lk. 239, 243 jj. 
27 Moora 1929, tahv. IV:3, vrd. ka tahv. XVII:3; Puzinas 1938, tahv. XXIII, XXIV. 
28 AI 2604:176; joon. 7:6. 
29 Moora 1938a, 249; lisaks 2 eksemplari Äntust (EmKÜ 3845:40, 80). 
30 Moora 1938a, 254. 
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Spiraaltorukesi on Nurmsi kalmest leitud kokku 144 tükki, millistest mõned kahes 
osas, kuid kokkusobivatena üheks loetud. Pikkuselt on nad väga erinevad. Enamus näib 
katkenditena ja keeride arv tavaliselt alla kümne, kuid leidub ka 29–30 ja 34–35 
spiraalikeeriga (AI 2481:103, 134, 10, 11.) Kui lühemad võiksid olla ripatsite ja helmeste 
jaotajaiks, siis pikemad on kindlasti üksi nööri järele aetuna kaela ümbritsenud. Kuid esineb 
ka rida spiraaltorukesi raudteljel (AI 2486:18; 2533:7, 53 a, 72, 88 b, 94; 3323:8) või koguni 
kujult kõverana (AI 2486:117). Ühel juhul on 3 spiraaltoru kokku roostetanud raudtelgede 
tõttu (AI 2486:177). Arvatavasti esines Eestiski spiraaltorukeste mitmekordset kõrvuti 
kandmist, nagu seda teame Leedust.31 Spiraaltorukeste esinemist koos ripatsitega raudteljel 
nägime juba eespool. Koos pronkshelmega esineb Nurmsis ühel juhul (joon. 14:8) mida 
tunneme ka Padast, Unipihast, Jäbara B kalmest jm.32 Viimastes kahes koos kahe ja kolme 
pronkshelmega, mis näitab, et helmed polnud mitte üksikult lahutatud. Ka ripatsil võib ühel 
pool esineda spiraaltoruke, teisel pool pronkshelmes, mida tunneme Vahaverest (Pärnu m. 
1836). Spiraaltorukeste enamik on siiski ilma metallist siseteljeta, mille tõttu tuleb arvata 
nende kandmist lihtsalt nöörile aetuna.33 Tavaliselt spiraaltorukeste läbimõõt on 4–7 mm, eriti 
5–7 mm, kuid esineb ka 9–15 mm. Kas neid suuremaid kasutati samuti, kui peenemaid, on 
teadmata, kuna neid pole leitud veel mingis ühenduses. Nurmsist üks selline, lm. 11 mm ja 
pikk 16 mm on teravalt lõppevate otstega, tehes 6½ keeri (joon. 21:9) ja samast lähedast 
samasugune katkend 3½ keeriga (AI 2533:98). Need meenutavad spiraalsõrmuseid, kuid on 
seks otstarbeks liiga peened.34 Kõikide vanemate spiraaltorukeste traadi lõige on lamekumer, 
harvem kolmnurkne. Kõik need spiraaltorukesed aga mis on ümmargusest traadist, kuuluvad 
tõenäoselt juba nooremasse rauaaega, ning osa neist on õige peenest traadist, torukeste lm. 
2,5–3 mm.35 Ka paatinalt eralduvad need kergesti vanematest, kuna vastupidi viimaste 
pahusele, söövale paatinale on nendel peaaegu eranditult kõva, tumeroheline, ajuti koguni 
läikiv paatina nagu real teistelgi noorema rauaaja pronksehetel Nurmsist.36 

Nurmsist on veel leitud pronkstoruke raudteljel, torukese pinnal 2 soont, nii et see jätab 
kolme pronkshelme mulje (Paide m. nr. 21). Siin oleks imiteeritud pronkshelmeid nagu ka 
spiraaltorukesi on imiteeritud, ühte vastet tunneme Lätist.37 

Näib, et spiraaltorukesi esineb üle Eesti suhteliselt võrdselt. Harjumaa kalmete puhul 
juhtisime tähelepanu nende vähesusele.38 Ometi peab seejuures pidama silmas, et ka teistes 
asustuskeskustes esineb suuri kalmeid, mis on andnud väga vähe spiraaltorukesi, nii Reinapi 
ainult 6, Jaagupi 24, Pada 18 jt., rääkimata varem kaevatud kalmetest, kus nii väikesi 
esemekesi harva märgati. Spiraaltorukeste vähene arv vähemates, nagu Jäbara A-s 2, Jäbara 
C-s 15, või nooremates, nagu Verevi Läätsa 1 ja Sandimärdi 10, on seletatav spiraaltorukeste 
ajalise kuuluvusega enamuses rooma rauaaja teise poolde, kuna keskmisel rauaajal neid 
arvatavasti väga vähe tarvitati. Spiraaltorukeste arv on aga küllalt suur sellistes kalmetes, 
mida kasutatud eriti rooma rauaaja teisel poolel ja keskmise rauaaja algul. Nii on Jäbara B 
annud 77, Jäbara E 42, Ojaveski 93, Paali 27, Valgma 26 spiraaltorukest. Senini oleks Nurmsi 

                                                           
31 Makarenko (aasta?), tahv. IV; Puzinas 1938, tahv. XXIV. 
32 AI 2655:200; ÕES 1995:72; AI 3172:1138. 
33 Raudtraadile aetud spiraaltorukesi tunneme ka teistest Eesti kalmetest nagu Jäbarast, Jaagupist (näit. 
AI 3236:69, 129 j.t.) jm. Äntu kalmes leidis A.Friedenthal 1938.a. mõnes spiraaltorukeses lõnga 
jäänuseid, mis koosnesid 2 x 2 lahtisest keerust, lõng näib villane (EmKÜ 3845:3 a, 68, 78), 
spiraaltorukesed aga kuuluvad tõenäoselt nooremasse rauaaega; 500 ümber dateeritud Paali leius 
spiraaltorukestes neljatahilist palmitud nööri ERM Ar. IX/X, 214 jj., pronkshelmel Sahast Beitr.Estl. 
VI, 402, nr. 169. Näib, et nöör on olnud nii jäme, et spiraalid ei liiguks, samuti kui metalltraat oli jäme. 
34 Unipihast tunneme lapergusi, osalt alt koguni nõgusaid spiraaltorukesi, lm. 8–15 mm Tallgren 1922, 
tahv. IV:66; suuremates on nahajäänuseid; Memeli alal sellised käevõrud Sb Prussia 17, tahv. VIII:15 
(vasakul), Moora 1938a, 454 jj. 
35 AI 2486:213, 72 b, 92. Rooma rauaaegsed väikese lm. torukesed vt. AI 2533:78, 82 a. 
36 Jämedamad ümmargusest traadist torukesed AI 2432:3, 2486:73, 74. 
37 Moora 1938a, 350; spiraaltorukeste imiteerimist tunneme arvukalt Venest II at. teiselt poolelt e.m.a. 
ESA III, 123; ESA I, 87. 
38 Hageri Mikuri kalmes 15 spiraaltorukest. 
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esindatud kõige rikkalikuma spiraaltorukeste hulgaga. Mõnevõrra märgitav on nende vähesus 
Lõuna-Eestis, kuid hästi kaevatud kalmeid on sealt ainult mõni üksik. 

Spiraaltorukesed on ka väljaspool Eestit levinud. Ajaliselt ulatuvad nad Euroopas juba 
varasesse pronksiaega tagasi.39 Rooma rauaajal esineb neid rohkesti Idabaltikumis, kuid ka 
ida ja lääne pool.40 Eestis algab nende esinemine tõenäoselt alles III saj. Jäbara A kalmest on 
leitud küll 2 spiraaltorukest, neist üks üksikleid, teine luustik VII juurest, mis aga äärematus 
ja dateerimata.41 Samast kalmest on aga ka rooma rauaaja leide.42 Küll esineb neid Ojamaal 
juhuslikult juba I at. lõpul e.m.a.43 Lätis on nad Moora järgi dateeritud samuti alates ca 200 
m.a. Spiraaltorukeste nooremat piiri on juba hoopis raskem kindlaks määrata, kuna neid 
esineb arvukalt nooremal rauaajal riietesse õmmelduna kui ka ehetena. Üldiselt näib siiski 
nende esinemine leidudes ja kalmetes vähenevat keskmise rauaaja jooksul. Spiraaltorukese 
traadi lõige on ka keskmisel rauaajal samasugune kui varem,44 mis raskendab üksikasjalist 
dateerimist, ümmargune traat spiraaltorukestes muutub nooremal rauaajal peagu 
ainuvalitsejaks, mida aastatuhande esimesel poolel nähtavasti üldse ei tunta. Kui seeaegseis 
kalmeis selliseid spiraaltorukesi esineb, siis on need sinna hoopis hiljem järelmatustega või 
ohvriandidena sattunud.45 Nurmsi spiraaltorukeste jagunemine kalme eriosade vahel ei anna 
olulist lisa eelöeldule. Nende jagunemine näib olevat suhteliselt võrdne. Nii leidub neid 
lääneosas kuni müürini A 22, müüride A–D vahel 21, D–F vahel 18, F–H vahel 26, H–K 
vahel 43 ja sealt ida poole 9 spiraaltorukest. 

Pronkshelmeid oleme puudutanud eespool juba ühenduses ripatsitega ja 
spiraaltorukestega. Nurmsi kalmest tunneme neid 42 tükki, mis teeb Nurmsi helmeste 
koguarvust 23,7 %, enamuses 3 kaupa koos ja raudtraadiga augus. Tavaliselt leitaksegi neid 
ikka mitmekaupa koos raudtraadile aetuna, osalt eraldatud ja vaheldudes spiraaltorude või 
ripatsitega. Tallgren on avaldanud arvamist, et nad võib-olla on traadile valatud.46 Tõenäoselt 
on raudtraat siiski ainult kinni roostetanud. Osalt esineb neid ju ka traadita ja mõned helmed 
on koguni õõnsad.47 Ühel juhul Nurmsis on pronkshelmest väljaulatuv raudtraadi ots taotud 
laperguseks (AI 253 44). Mõnel juhul võib märgata ka, et ühte lükitud pronkshelmed pole 
ühesuurused (joon. 14:13). 

Pronkshelmed on peamiselt kivikalmete metallkäsitöö toode Eesti ja Põhja-Läti alal, 
hoopis vähem esineb neid Soomes, Lõuna-Lätis, Leedus, Maasuurias ja Kesk-Venemaal.48 
Lätist kivikalmete alalt tuntakse neid umb. 180 (mujalt Lätist ainult ca 20), Eestist 297 
eksemplari. Eesti I–IV saj. helmeste koguarvust teevad pronkshelmed välja 14,55 %. Siin 
jagunevad nad maakonniti järgmiselt, kusjuures sulgudes on märgitud protsent, mis 
pronkshelmed teevad vastava maakonna helmeste üldarvust (vt. ka helmeste tabel): 

Võrumaa  20 (15,15 %) 
Tartumaa  131 (27,16 %) 
Viljandimaa 9 (10,34 %) 
Järvamaa  50 (22,73 %) 
Virumaa  78 (9,75 %) 
Harjumaa  9 (2,94 %) 

                                                           
39 Näit. PZ XI/XII, 120. 
40 Moora 1938a, 348 jj.; Gjessing 1934, 68. 
41 Schmiedehelm Sb GEG 1925, 125. 
42 Tsit.t., 132, 134. 
43 Almgren-Nerman 1923, joon. 89. 
44 Nii Kirimäe (AI 2509:155, 171, lg. lamekumer, vt. SMYA XXXV:1) ja Paali leius (AI 3235:244, lg. 
kolmnurkne, avald. ERM Ar. IX/X, 214 jj.), mis kuuluvad a.500 ümber; Muhu Mäla leius (Kur.m. 
2:12, lg. lamekumer), mis kuuluks aasta 800 ümber (Tallgren 1925, 18); üksikult võib lamekumerat 
traati siiski esineda ka veel XI saj., näit. Helmest ÕES 1979:65. 
45 Nii Nurmsis umb. 20 torukest, Jäbara E-s 2, Padas 2, Äntus 32 jm. 
46 Tallgren 1922, 105; vrd. Friedenthal 1911, 32. 
47 Friedenthal 1911, 13, nr. 117; Kooraste, Kanepi khk., Kambjas (ÕES 1996:123, 124); paaril Nurmsi 
pronkshelmel on pinnas augukesi, mis valamisel tekkinud (joon. 14:16, AI 2533:44, 149). 
48 Moora 1938a, 351 jj.; Soome kohta Kivikoski 1939, 172 jj. 
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Nagu sellest näha, moodustavad pronkshelmed üsna olulise osa just Kagu- ja Kesk-Eestis, 
kuna mujal langeb nende esinemine kalmeis tunduvalt. Üksikkalmeist on annud 
pronkshelmed arvuliselt kõige rohkem Nurmsi, mis siiski on ainult ligi ½ Nurmsist leitud 
helmeste üldarvust. Üle või ligi poole sama kalme helmestest moodustavad pronkshelmed: 
Arknas, Padas (mõlemad 11:17 vastu), Jaagus (13:26), Kobratus (17:35), Röas (6:12), 
Kambjas (35:82), Unipihas (38:78), Reinapis (20:47). Nagu näha, esineb siiski ka Virumaal 
kalmeid, kus pronkshelmed moodustavad üsna märkimisväärse osa, kuna teiselt poolt jälle 
Tartumaal on kalmeid, mis suhteliselt vähe annud, näit. isegi Jaagupis ainult ligi 12,7 %, 
Kivivares ainult 1:21 ja Paalis 1:30, kuna Pikkjärve, Lahepera, Sadra, Verevi j.t. pole annud 
ühtegi. Pronkshelmeste kalmi esineb ka mujal, näit. eriti helmerikas Ojaveski. On ilmne, et 
tegemist on mõnevõrra juhuslikkusega, kas vastav kaelaehe on võimalikult terviklikumana 
kalmesse sattunud või kas üldse sedalaadi panust on antud kaasa. Nii on Unipihas 
pronkshelmeid 5–7 kaupa koos, Saamuelis 3 kaupa, samuti Nurmsis enamasti kolme kaupa. 
Nurmsis esineb näit. koguni 12 pronkshelmest ühel joonel 1 m ulatusest 4-st leiukohast (AI 
2486:99, 100, 113 b, 116 a) ning nendest 2 me eemal veel 3 tükki (:102). Kuigi nende 
sügavus on erinev, ometi arvestades nende tihedat koosesinemist, kuna teised pronkshelmeste 
leiukohad asuvad vähemalt 7–10 m eemal, näib nende üheaegne kalmesse sattumine siiski 
tõenäone. Väike esinemisprotsent Viru- ja eriti Harjumaal ei ole siiski enam seletatav 
juhuslikkusega. 

Näib, et pronkshelmed, nagu varem käsiteldud ripatsid ja spiraaltorukesedki koos 
klaashelmeste enamikuga kuuluvad just III–IV saj. ehete hulka. Selle poolt näib rääkivat 
nende puudumine nii varasemates kui ka hilisemates kalmetes. Samale osutab ka nende 
esinemine Nurmsi kalmes (vt. plaan III). Lääneosas müürini A on neid leitud ainult 1, 
müüride A–D vahel 4, kuna edasi idapoole pole jälle ühtegi. Mõni neist võib ulatuda siiski ka 
V sajandisse, nagu AI 3323:27.49 Ka nooremast rauaajast tunneme Eestis pronkshelmeid, kuid 
need on kujult erinevad ja võib-olla hoopis teistel eeskujudel tekkinud.50 

Kuldfooliumiga klaashelmed moodustavad suurima helmeste rühma Eestis sel ajal 
(üle 50 % kõigist helmeist), arvuliselt vähemalt 1016 üksikhelmest. Nurmsist on neid leitud 
58 üksik-, 25 kaksik- ja 2 nelikhelmest, kokku 116 (ca 65,5 % Nurmsi helmeste koguarvust). 
Nelikhelmed on tavaliselt väga pisikesed, kuna teised on 8,6 mm ja selle ümber. Mõne 
mõõdud ulatuvad ka üle 10 mm, kuid neid esineb kaunis harva. Mitme helme sage 
koosesinemine ise juba selgitab nende valmistamistehnikat. Tischleri järgi on neid 
valmistatud kahekordsest klaaspulgakesest, mille vahele on asetatud õhuke kuld-, väga harva 
ka hõbeleheke ja mis nööritud teatud vahemaade tagant kokku või lõigatud läbi.51 Seda 
kahekihilisust on kerge näha katkiste helmeste juures. Üldse pealmine kiht on väga tihti 
habras ja kerge pudenema, mille äratulles kaob muidugi ka kuldkatteke ja helmes muutub 
tuhmhalliks. Kuid teistest helmestest on nad ometi kergesti eraldatavad oma purunenud ja 
pikisuunas kiulise pinna tõttu. Nurmsis võib ühe helmepooliku juures (AI 2533:26) näha sees 
teravovaalset tühimikku, mis võis tekkida esialgu suurema sisetühemega klaastoru 
kokkunöörimisest. 

Lätis esineb neid ainult põhjaosas kivikalmete alal ca 350 eksemplari.52 Saksa 
Läänemere rannikualal esineb neid rikkalikult,53 samuti Ojamaal juba rooma rauaaja 
vanemast järgust peale.54 Samuti esineb neid arvukalt Kesk- ja Lõuna-Venes55 ning Soomes.56 
Neid helmeid, nagu üldse klaasi ja klaashelmeid, loetakse rooma ja provintside väljaveo 
artikliks. Eestisse on nad toodud tõenäoselt Visla suudme piirkonnast, kes teab osalt 
Idapreisist. Nende levikupilt Eestis selgub statistilistest andmetest maakonniti, kusjuures 
                                                           
49 Vrd. Unipihast ÕES 1995:76; Nerman 1935, joon. 104. 
50 Tallgren 1925, 92, märk. 3 ja lk. 102. 
51 Tischler 1879, 239; vrd. kirjandus Moora 1938a, 358. 
52 Moora 1938a, 359, 371. 
53 Blume 1912, 101 jj. Idapreisis juba per. B, näit. Schlakalken, haud 20 Sb Prussia XXXII/II, 254 jj. 
54 Almgren-Nerman 1923, 36. 
55 Moora 1938a, 365; III saj. Turbino peitleius Материалы и исследования по археологии СССР. 
Том 1, lk. 119; IV–V saj. Bavrihha gorodištšel Сов. Арх III, lk. 123, joon. 16. 
56 SM 1927, 30 jj; Kivikoski 1939, 173 jj. 



 90

esimene arv märgib helmeste üksikarvust arvu, sulgudes on antud vastava maakonna helmeste 
üldarvust moodustuv protsent: 

Võrumaalt 43 (32,56 %) 
Tartumaalt 121 (25,47 %) 
Viljandimaalt 53 (61 %) 
Pärnumaalt 5 (83,33 %) 
Järvamaalt 140 (63,64 %) 
Virumaalt 534 (66,75 %) ja 
Harjumaalt 119 (ligi 39 %) (vt. tabel ja võrdle suhted pronkshelmestega). 

Seega on nad eriti levinud Viru-, Järva- ja Viljandimaal, mis osalt võib olla märgib ühtlasi 
levikuteed. Üksikkalmeis esinemise puhul märkame suurelt osalt samu nähteid, mida 
puudutasime pronkshelmeste juures, näit. vähene arv ka sellises leiurikkas Virumaa kalmes, 
kui Pada (2 eks.) j.m. 

Ajaliselt kuuluksid kuldfooliumiga klaashelmed Eestis III–IV saj.,57 nagu näitab nende 
esinemine kalmetes. Varasemais kalmeis, nagu Jäbara C, Iila j.t., puuduvad nad veel täiesti. 
Lahtisem on nende kestus keskmisse rauaaega, kuigi näib, et nad üle 400 ei ulatu, või kui, siis 
ainult üksikult.58 Sama näitab ka Nurmsi kalme leiualaline analüüs. Kuldfooliumiga 
klaashelmeid esineb alles müür A-st alates D-ni 11, D–F vahel 13, F–H vahel 63 ja H–K 
vahel 7, idapool puuduvad jällegi (plaan III). Üllatav on nende äärmiselt rohke esinemine F–
H vahel, muidu suurtes joontes sama pilt, kui pronkshelmeste juures, millistega nad ajaliseltki 
oleksid üheaegsed. Jäbara B kalmes näitab leiualaline analüüs samasugust pilti – nii 
kuldfooliumiga klaashelmed kui pronkshelmed koonduvad just nendesse taranditesse, kust 
muud leiud on valdavas enamuses või eranditult III–IV saj., kuna aga hilisemasse või 
varasemasse aega kuuluvad kalmeosad neid puudavad. 

Teistest klaashelmestest on leitud Nurmsist veel 6 sinist, omavahel enam-vähem 
erinevate värvivarjunditega, ja 4 rohelist ning 2 millefiorihelmest (AI 2432:36 ja joon. 22:6). 
Tischleri järgi saavad sinised klaashelmed oma värvuse raua- või vaseoksüüdist, mille tõttu 
nad on kas heledamad või tumedamad. Roheline värvus tuleb rauavitriolist ja nad on kaunis 
lähedal nn. emailhelmestele, olles kergesti sulavad, koredad, ainult vähe läbipaistvad ja 
tumeda läikega. Nende valmistamistehnika sarnaneb kuldfooliumiga helmeste omale. 
Millefiorihelmeste tehnika on teissugune. Need on erivärvilistest klaastorukestest kokku 
sulatatud ning nii saadi ka kiuliselt värviline mass, millest helmeid moodustati.59 Tõenäoselt 
on needki helmed Eestisse imporditud lõuna poolt. 

Sinised klaashelmed on väga mitmesugused, osalt vesisinised, suured,60 enamasti aga 
tumesinised, väikesed. Nendest spiraalsed, tumesinised toruhelmed nagu Moora 1929, tahv. 
XXVIII:34 esineb esialgu ainult Põhja-Eestis Sahas, Lagedil ja Ojaveskis. Ka 
kubooktaeedrilised näivad esinevat rohkem põhja pool. Üldiselt pole aga erivärviliste 
klaashelmeste levikus siiski märkimisväärsemaid vahesid eri piirkondadel. Millefiorihelmed 
näivad Lõuna-Eestis olevat levinenumad: Harjumaalt pole ühtegi, Virumaalt 4 eksemplari, 
saadud viimastel aastatel, Järvamaalt 2, kuna Tartu-Viljandimaalt kokku 31 eksemplari. 
Samuti esineb neid mitmeid Põhja-Lätis kivikalmete alal.61 Rohelised klaashelmed esinevad 
tavaliselt ikka üksikult, esinevad sagedasti ka Põhja-Eestis.62 Nende klaashelmeste ajaline 
kuuluvus näib peajoontes piirduvat II–V saj. osalt aga kuuluvad täiesti keskmisse rauaaega, 
nagu sinised prismaatilised helmed.63 

                                                           
57 Vrd. Ojamaal Nerman 1935, joon. 113:16; Soomes Kivikoski 1939, 17 jj. 
58 Moora 1938, 365; SM 1927, 31. 
59 Tischler 1879, 237, 239 jj. 
60 Rohkesti Jaagupist (AI 3236), 1 Järvelt (AI 3596), 1 Rohust (EmKÜ 106:3), 1 Essust (EmKÜ 83:32), 
1 Rannamõisast (EmKÜ264) jm. Arvuliselt on neid Lõuna-Eestis siiski rohkem. 
61 Moora 1929, tahv. XXCIII:28 ja Sb GEG 1932, 290, joon. 7:7; peale nende veel Slavēkas ja Strantes. 
Esinevad ka Soomes Hackman (aasta?), 201. 
62 Essu (EmKÜ 83:37), Lagedi (haud XI:8, XIV:72, XV:65), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 30), Purtse-
Matka (AI 3734:15), Saha (EmKÜ), Tarbja (Paide m.:24), Äntu (EmKÜ 243:38; 3845:6) jm. 
63 Moora 1938a, 362 jj. 
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Tischler lahutab klaashelmestest nn. emailhelmed, mis on õieti läbipaistmatust 
klaasimassist ja murd näitab pitsatitaolist läiget.64 Need on valmistatud mitmest plaadikesest 
kokkusulatamise ja vormimise teel.65 Nurmsist on neid leitud 4 tükki, 2 tumedast massist (AI 
2533:18, 148) ja 2 punasest (Paide m. 6:27; AI 2533:116). Neid esineb Eestis võrdlemisi 
ühtlaselt, kuigi nad moodustavad siin üldiselt ainult väikesearvulise rühma.66 Sama nähe 
esineb ka Põhja-Lätis, kuna arvukalt leitakse neid Edela-Lätist.67 Ajaliselt näivad 
herneterataolised lakkpunased emailhelmed kuuluvat per. C, teiste aeg lahtisem. 

Nurmsist on veel üks kivihelmes (joon. 14:20), täiesti pronkshelme kujuga ja 
suurusega, mida arvatavasti ongi tahetud jäljendada, vastavalt siis ka samaaegne. Ta on 
valmistatud K. Orviku lahke määramise järgi kaltsedonist. Kivi- ja savihelmeid on ka teistest 
kalmetest, siiski väga juhuslikult. 

Merivaikhelmeid  on Nurmsist 2 eksemplari (joon. 22:5 ja AI 2533:115), kogu Eestist 
18 eksemplari.68 Arvukamalt esinevad need helmed eriti Edela-Lätis ja Idapreisis, kus 
merevaiku leiti ja töödeldi.69 Ajaliselt kuuluksid needki Nurmsi eksemplarid II–IV saj. 

Lõppeks olgu puudutatud helmeste levikut üldiselt Eestis. Nagu tabelist selgub, on 
kogu Eestist leitud rooma rauaaega ja keskmise rauaaja esimesse poolde kuuluvaid helmeid 
kokku 2029 eksemplari.70 

                                                           
64 Tischler 1879, 237. 
65 Tsit.t., 238 jj. 
66 Punaseid emailhelmeid näit. Essus (EmKÜ 83:35), Purtse-Matkas (Beitr.Estl. XVIII, 17, nr. 23), 
Jaagupis (AI 3236:602, lapergune piklik). Vrd. Moora 1938a, 361. 
67 Moora 1938a, 359 jj. Soomest tunneme neid mitmeid keisriaja kalmeis: Nakkila, Penttäla (Helsinki 
KM 5851:99), Karjaa, Västanby (8895:14), Porvoo, Tolkis (8891:21), Uskela, Isokylä (6914 all 10 
eks.); kuid samuti esineb neid ka rahvasterändamisaja haudades: Harho, Alvattula (6097 all), Kaarina, 
Ristimäki (6913 all), Karjaa, Mankeberget (6697:37), Malaks, Lägas (3975 all 6 eks.), Lieto, Sauvola 
(6363:55, torukujuline), Sysmä, Supittu (7591:36), Uusikirkko (3574:355), Vöyri (7947:3), Vöyri, 
Gulldynt (8077 all ja 8598:24) j.m. 
68 Moora 1938a, 368; lisaks seal antud 11 eksemplarile Jäbara B (AI 3172:578), Järve, Jõhvi khk. (AI 
3596), Kahala, Peetri khk. (Paide m.), Kuude, Viljandi khk. (Vilj.m., tahv. 25:3), Künnapuu, Jõhvi khk. 
(AI 3791:26), Ojaveskilt ka veel üks eksemplar (EmKÜ), Purtse-Matkalt 1 (AI 3735:15). 
69 Moora 1938a, 366 jj.; Soomes vt. Hackman 1938, 31, 193; Ojamaal Almgren-Nerman 1923, 72 ja 
joon. 353; Saksamaal Blume 1912, 99 jj. 
70 Loomulikult ei saa seda arvu absoluutselt kindlaks pidada, kuna väike osa helmeid sealt võib ju 
kuuluda ka nooremasse aega, eelkõige emailhelmeste lahtris, ning teiseks, mõni siiakuuluv helmes 
arvestamata jäänud. 
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Tabel. Eestist leitud I–IV saj. helmed. 
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Kohtla, 
Jõhvi 

AI 3905            5   5 

Kooraste, 
Kanepi 

Vilj. m.            6   6 

Kurla, 
Määru 
Pilistvere 
 

Em KÜ 149 
Moskva Aj 
m. 

2 1  1 8  1     1 
2 

  12 

Kurna, Jüri Em KÜ 10 5  1 24 7      4 2 2 39 
Kuude, 
Viljandi 

Vilj. m. 15 4   23 2   5  6 1 1  38 

Künnapuu, 
Jõhvi 

AI 3791 1    1        1  2 

Lagedi, Jüri Em KÜ 
AI 2520 

8 
9 

3 
1 

  25 65 
1 

4 2 11 
2 

 4  1 4 122 

Leedu, Anna Paide m 1    1      1 1   3 
Luige, 
Põltsamaa 

ÕES 1871 
1999 

6 8   22 2   1  6 2   33 

Malla, Viru-
Nigula 

Moskva Aj 
m. 

     2 8  5      15 

Matu-Märdi, 
Kanepi 

Teadmata            2   2 

Mäletjärve, 
Võnnu 

AI 3928 1    1          1 

Mügra, 
Kanepi 

Vilj. m.            1   1 

Nurmsi, 
Peetri 

Paide m ja 
AI 

58 25  2 116 6   4 2 4 42 2 1 177 

Ojaveski, 
Kadrina 

Em KÜ 22 15 1  53 36 2 16 7  5  2 1 122 

Oru, Mikuri 
Hageri 

AI 2430      1         1 

Paali, 
Kambja 

AI 3235 1 2   5 17   2  5 1   30 

Pada, Viru-
Nigula 

AI 2655 2    2 1   1  2 11   17 

Peetri, Jõhvi Em KÜ 110 2    2    1      3 
Pikkjärve, 
Kanepi 

ÕES 1260 3 1   5 7  2       14 

Purtse-
Matka, 
Lüganuse 

AI 3337, 
3734, 3735 
Em KÜ 

32 
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13 
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Rae, Jüri Em KÜ 9 1    1       1   2 
Rannamõisa 
Keila 

Em KÜ 264      1         1 

Reinapi, 
Rakvere 

AI 2488, 
2496 

15    15 1   10  1 20   47 

Rohu, 
Simuna 

Em KÜ 106 4 1   6 1         7 

Rootsi, 
Jõelähtme 

Em KÜ 1    1          1 

Röa, Türi Moskva Aj 
m. 

4    4 1     1 6   12 

Saamueli, 
Urvaste 

ÕES 1993 15 4 1 1 30 50   2 2 2 10   96 

Sadra, 
Rõuge 

AI 2525 1 3   7 1    2     10 

Saha, 
Jõelähtme 

Em KÜ 15 16 2 1x4 
1x5 
1x6 

68 48   10  8 4   138 

Sõmerpalu, 
Urvaste 

Vilj. m.            3   3 

Taadikvere, ÕES 2255            3   3 
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Kööre 
Pilistvere 
Tarbja, 
Paide 

Paide m. 2    2 1   1      4 

Tauga, 
Karksi 

Helsinki KM  1   2 1         3 

Türsamäe, 
Vaivara 

ÕES 2012      3         3 

Unipiha, 
Nõo 

ÕES 1995 8 4 1  19 12   1 4 3 38 1  78 

Unipiha (?), 
Nõo 

ÕES 2901 3 4   11 3   1      15 

Valgma, 
Paide 

Paide m. 2 2   6    1      7 

Verevi, 
Läätsa, 
Rannu 

AI 2766      1         1 

Verevi, 
Sandimärdi, 
Rannu 

AI 2817 3 9   7 2  3 1      13 

Villevere, 
Siimu, 
Pilistvere 

Moskva Ajal. 
m. 

        1      1 

Väätsa, Türi ÕES 1994 1 2   5 1         6 
Äntu, Väike-
Maarja 

AI 2522 
EmKÜ 243, 
3845 
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Ülpre, 
Karksi 

AI 3910 1 1   3          3 

Lk. 
teadmata 

AI 2517 1    1          1 

Kokku  447 236 20 7x4 
1x5 
1x6 

101
6 

398 21 60 103 37 69 297 18 10 2029 

 

 
Eelpool oleme juba peatunud üksikute helmeliikide leviku juures. Maakonniti jagunevad 
helmed järgmiselt (sulgudes % kõigist helmeist): 

Võrumaa  8 leiukohast 132 (6,51 %) 
Tartumaa  11 leiukohast 477 (23,45 %) 
Viljandimaa 5 leiukohast 87 (4,29 %) 
Pärnumaa 2 leiukohast 6 (0,3 %) 
Järvamaa  8 leiukohast 228 (18,86 %) 
Virumaa  22 leiukohast 800 (39,49 %) 
Harjumaa  9 leiukohast 306 (15,2 %) 

Kui arvestada maakondade eri suurusi, nende selle aja asustuspiirkondi ja leiukohtade (ja eriti 
teaduslikult kaevatud) arvu, siis võime sest statistikast lugeda välja helmeste suhteliselt 
ühetasast jagumist kõigis vastava aja asustuspiirkondades. Varem aga püsis üldiselt arvamine, 
nagu oleksid Põhja-Eesti kalmed helmestest vaesemad võrreldes Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti 
kalmetega.71 Hiljem, kui Tallinna ümbruses paremate kaevamiste tõttu rohkem kalmeid leiti, 
hakati helmesterikkust ka nendele omistama.72 On ilmne, et siin on tegemist peamiselt 
kaevamistehnikast johtunud ebasuhetega. XIX saj. ja osalt XX saj. esimese kümnendi 
kaevamistehnika, teostatud enamasti asjaarmastajate juhatusel tavaliselt ühepäevase 
puistamisena, ei võimaldanud näha vähemaid esemeid, nagu helmed ja spiraaltorukesed, 
samuti kui mullakarva savinõutükke. Näit. Jaagupi kalme andis 1887.a. Loeschke jt. poolt 
korraldatud kaevamisel 11 helmest, alates 1933-ndast 4-jal korral teostatud kaevamisel aga 
162 helmest, siis ainult üksik savinõutükk, nüüd otse massiliselt. Ja tookord läbikaevatud 
kalmeosad andsid nüüd uuesti kaevamisel veel rohkesti helmeid, savinõutükke, isegi 
kärbissõlgi, sulanud pronksi jm. mis rääkida siis veel kohalike talupoegade poolt lõhutud 
kalmete inventarist ja juhusleidudest. Lähemal silmitsemisel võimegi näha, kuidas kõik 
helmerikkad kalmed Lõuna-Eestis on enam-vähem asjatundlikul juhtimisel kaevatud, nagu 
Saamueli (Hausmann 1890), Kivivare (Sitzka 1895), Unipiha (Hausmann j.t. 1889), Kambja 
(Grewingk ja Hausmann 1884, 1886, 1890). Nii kuidas täpsemad teaduslikud kaevamised 
                                                           
71 Hausmann 1896, 38 ja RK, lk XIV jj.; Friedenthal 1911, 32. 
72 Friedenthal tsit.koht.; Tallgren 1922, 105; Friedenthal, Beitr.Estl. XX, 41. 
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järgnesid mujal, oleme ikka lähemale jõudnud praegusele enam-vähem usaldatavale 
andmestikule. 

Teiseks väärpildi tekkimise põhjuseks oli see, et kalmed pole tõesti ühtlase 
helmesterikkusega, mis on aga üldiseks nähteks kogu Eestis. Kas see johtub teatud kalmete 
peatarvitamise eriajajärkudest, erilistest lokaalsetest või teistest kommetest või ainult 
juhuslikkusest panuste andmisel, kus teatud kaelaehe sattus üldse kalmesse või mitte, selle 
kohta on praegu veel midagi otsustavat raske öelda. See on küsimus, mis ei puuduta ainult 
massesemeid, vaid ka haruldasemaid vorme, mida teatud tüüpide leviku analüüsimisel alati 
peab silmas pidama. Nii näeme helmerikkaid kalmeid73 kõrvuti helmevaestega74 asuvat igas 
asustuspiirkonnas. Teiselt poolt on helmeid vähe nii vanemates (Jäbara C, Iila, Toila, Triigi) 
kui ka nooremates (Verevi) kalmetes, kuna helmeste peamass kuulub III–IV saj. Praeguse 
rohke ainestiku alusel võime sellega, kui erinähtega arvestada, omal ajal andis ta aga kindlasti 
põhjust väärpildi kergemaks tekkimiseks. 

Osalt on helmed valmistatud kohapeal, nii peaasjalikult pronkshelmed, osalt aga sisse 
toodud väljastpoolt, nagu klaas ja emailhelmed. Klaashelmed on toodud tõenäoselt Visla-
suudme piirkonnast ja osalt Idapreisist, arvatavasti nii otse mereteed põhjarannikule kui ka üle 
kivikalmete lõunarühma. Mandril tuleb arvestada siseteedega, kusjuures ka Järvamaa 
moodustab tähtsa vahetuskeskuse. H.Moora on juhtinud tähelepanu ka klaasi ja emaili 
kohapeal valmistamise võimalustele,75 mis on seda tõenäosem, et terve rida emailiga ilustatud 
ehteid Eestis, eelkõige Virumaal, on kohaliku metallikäsitöö tooted. Needki kuuluvad 
peajoontes samsse aega, millal siin helmeid on tarvitatud. 

                                                           
73 Vastava maakonna helmeist on annud näit. Võrumaal Saamueli ligi 73 %, Tartumaal Jaagupi 36,5 %, 
Järvamaal Nurmsi 80,5 %, Virumaal Jäbara B 24 %, Harjumaal Saha 45 % jne. 
74 Näit. Võrumaal Mannuste, Tartumaal Paali, Lahepera, Viljandimaal Taadikvere, Järvamaal Väätsa, 
Virumaal Palla, Reinapi, Türsamäe, Harjumaal Oru Mikuri, Pae j.t. 
75 Moora 1938a, 365 jj. 
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D. KÄEVÕRUD 
 
Eelpool oleme vaadelnud rinna- ja kaelaehteid. Veel rikkalikumalt näib olevat olnud 

ehitud käsi koos randmega käevõrude ja sõrmustega, mis näitavad väga mitmekesiseid vorme. 
Käevõrud kuuluvad juba rooma rauaaja vanemal järgul eesti kalmetes tavaliste ehete hulka. 
Osa vorme lähevad tagasi koguni eelrooma rauaaega, nagu raudkäevõrud, tugevasti 
õõneskumerad, vaheliti otstega käevõrud, spiraalkäevõrud j.t. Käevõrude rohkust leiame ka 
germaani suguharude juures Läänemere lõunarannikul ja samuti balti suguharude juures Lätis 
ja Leedus. Kuigi käevõrude rohkus on tüüpiline kogu sellele laialdasele alale, kuuluvad teatud 
tüübid siiski ainult teatud piirkondadele, vastavalt kohaliku metallkäsitöö maitsele ja 
traditsioonidele. Kuigi nad seetõttu võimaldavad eraldada eri suguharusid ja osalt nende 
vahelisi suhteid näivad nad enamuses olevat kaunis pikka aega toodetavat samal kujul, 
mistõttu nad dateerimiseks pole kuigi sobivad. 

Nurmsi kalmest on leitud ca 51 käevõru ja käevõru katkendit, nendest 14 õõneskumerat 
ja 23 lamekumerat. Ka teised Eesti kalmed on käevõrudest väga rikkad, nii Ojaveskist on 
saadud 50, Jäbara E ca 54 käevõru ja 24 katkendit jne. Lõuna-Eestis, kus metalli üldse nii 
rikkalikult kalmetes ei esine on need arvud tagasihoidlikumad.76 Põhja-Läti kivikalmete 
rühmas leidub samuti väga arvukalt käevõrusid.77 Vastavalt panuste andmise viisile 
kivikalmete alal pars pro toto põhimõttel, kus ainult osa esemest on kalmesse sattunud, on 
suur osa käevõrudest katkised ning need on tavaliselt kokku keeratud, nii et nad tihti jätavad 
sõrmuse mulje. Lähemal silmitsemisel võib aga sageli märgata, et nad on näit. ühest otsast 
murtud resp. kannavad ornamenti ainult ühel otsal (joon. 15:3), terve ots on kitsam murtud 
otsast jne. ainult väga õõneskumeraid käevõrusid kanti otsad vaheliti, teistel võrudel on kas 
otsad tihedalt vastamisi, jättes ajuti kinnise võru mulje, või mõnevõrra eemal, mis kõige 
tavalisem. Esemete rikkumise puhul võivad aga otsad sattuda nii vaheliti kui ülestikku. 

Õõneskumeraid käevõrusid on leitud Nurmsist kokku 14 eksemplari, enamasti 
katkendid. Need jagunevad üldjoontes kahte liiki: ühed kitsamad, suurema õõnespaelsusega 
(joon. 14:2324, 26 ja 15:1–5 ja 16:1),78 teised laiemad ja tugevamad, vähem õõneskumerad 
(joon. 14:25, ja 15:6 ja 16:4).79 Kõigil on otsad sirgelt lõigatud. Eestis leidub neile vasteid 
rohkearvuliselt,80 kusjuures esimene liik on kaugel arvukam ja kõige tavalisemaid võrusid 
Eestis. Need võrud on enamuses ilustamata või siis suhteliselt lihtsa ornamendiga. Nurmsi 
õõneskumeraist käevõrudest on ilustatud ainult neli eksemplari (joon. 15:3–4, 6 ja 16:1). 
Nendest kõige lihtsama ornamendiga on joon. 15:3, mille otsal on 2–4 ristkriipsu.81 Vasteid 
leidub sellele ornamendile Eesti ainestikus rohkesti, kusjuures sama ornament esineb ka 
teiselõikeliste käevõrude juures.82 Teisel võrul joon. 15:6 näib ornament jätkuvat üle murde. 
Otsest vastet sellele ei näi leiduvat,83 samuti nagu joon. 15:4.84 Keerukam ornament on joon. 
16:1, mida Tallgren on pidanud stiliseeritud loomapeaks.85 

                                                           
76 Vrd. Tallgren 1922, 96 ülevaatetabel; Ojaveski kohta Beitr.Estl. XX, 36, Jäbara E ESA III, 93 jj. 
77 Moora 1938a, 465. 
78 AI 2432:10/20 b; 3323:26 (joon. 15:3); 2432:14 (joon. 15:1); 2481:110 (joon. 14:26); 2431:8 (joon. 
14:23), 51 b (joon. 14:24); 2481:33 (joon. 16:1 ja Moora 1932, joon. 24:24), 36 (joon. 15:2); 2486:80 
(joon. 15:5); 3323:41 (joon. 15:4); 5, 6 tüüp Moora 1938a, 414 jj.; Moora 1929, tahv. XXIII:5. 
79 AI 2481:107 b (joon. 15:6); 2486:31 (joon. 14:25), 77 (joon. 16:4); 2533:104; tüüp Moora 1938a, 
416 jj. ja tahv. XXIV:1, kuigi veidi kitsamad. 
80 Esimeses liigis sarnanevad Nurmsi eksemplaridele eriti käevõrud Luigelt (ÕES 1871:37–39, 61), 
Jaagupilt (AI 3236:170) j.m., teises liigis Unipihast (ÕES 1198:4–6, 1995:17), Kambjast (ÕES 
1996:86, 155), Hannustest (AI 2767:7), Reinapist (AI 2488:158), Türsamäelt (ÕES 2012:I:49) j.m. 
81 Moora 1929, tahv. XXIII:5. 
82 ESA III, 15, joon. 7:6, 11. 
83 Vrd. Essust üks võru (EmKÜ 83); risti käivate diagonaaljoontega Jaagupist (AI 3236:249) ja 
Reinapist (AI 2488:178), vrd. Moora 1929, 60 (vasakul). 
84 Vrd. Moora 1929, 97, alumine. 
85 Aruanne 1922.a. AI-s; vrd. Hackman (aasta?), tahv. 10:9, kuigi nende vahel ühendust ei ole. Eestist 
võrdle üks käevõru Valgmalt (Paide m. nr. 12). 
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Õõneskumeraid käevõrusid leidub rooma rauaajal ainult kivikalmete piirkonnas, ka 
Soomes ainult juhuslikult.86 On juhitud tähelepanu sellele, et nad võivad olla arenenud väga 
õõneskumeratest käevõrudest, mida peetakse vanemateks, või on lihtsalt paralleelnähteks 
lamekumeratele käevõrudele, mõlemal juhul siis kohalikku arengut.87 Tegelikult võimegi 
näha, kuidas tüüpilisi vaheliti otsadega väga õõneskumeraid käevõrusid ühendab 
paksemaseinsete, keskosas pisut laienevate ja oma tugevust tõttu vähem õõneskumerate 
võrudega ühine ornament.88 Eestis ja kivikalmete piirkonnas Lätis kodunevad need lihtsad 
õõneskumerad käevõrud rooma rauaajal täiesti ja on küllaltki iseloomuliseks, kuigi väga 
lihtsaks ehteks. Need võrud näivad esinevat suhteliselt võrdse levikuga kõigi asustuskeskuste 
vahel. Nende laius, osalt õõnespaelsus ja ornament varieerub mõnevõrra, kuid selles on 
esialgu võimatu eri-metallikäsitöö keskusi märgata. Ajaliselt kuuluvuselt asetuvad need 
käevõrud umbes II–V saj. piiridesse.89 Nende peaesinemisaeg näib langevat siiski III–IV saj., 
mis üldse on metallirikkamaid aegu Eestis. Arvestades Nurmsis õõneskumerate käevõrude 
leiupiirkondade kaasinventari, näivad nad rõhuvas enamuses kuuluvat IV saj., osalt koguni V 
saj. Lihtsate õõneskumerate käevõrude ulatumine VI saj. näib juba väheusutav, kuna nende 
kasutamine tõenäoselt juba V saj. hõreneb. Vastavad hilised võrud on muide ka võrdlemisi 
vähe õõnsad (Piilsi, Jäbara E). Üldiselt üksikute käevõrude ajalist kuuluvust on raske määrata, 
kuna ühe lähem dateerimine ei taga veel, et teine samasugune just samasse aega kuuluks. 
Nadi näivad pigemini moodustavat pikemale ajavahemikule iseloomulise kaasinventari, nagu 
rida teisigi ehteid. 

Lamekumeratest käevõrudest on leitud Nurmsist lihtsaid, mille servad on teravad, 10 
resp. 12 tükki, massiivseid, mille servad kandilised ja seega kogu võru paksem ja 
massiivsema ehitusega, 11 tükki. Lamekumerad käevõrud on Eestis veelgi tavalisemad kui 
õõneskumerad.90 Vormilt on see äärmiselt lihtne, tavaliselt orneerimata või ristkriipsudest või 
ringikestest koosneva ornamendiga. Need võivad igalpool iseseisvaltki tekkida, kuid mõeldav 
on ka eeskujude arvestamine, kuna lamekumerate käevõrude tootmisel on juba pikemaaegsed 
traditsioonid.91 Ajaliselt ulatuvad nad läbi kogu rooma rauaaja, esinedes ka V–VI saj.92 

Nurmsist kuuluvad lihtsate lamekumerate käevõrude hulka AI 2481:44 (joon. 15:7), 71 
(joon. 15:8), 112; 2486:13, 36 (joon. 17:1), 123 (joon. 16:5), 139; 2533:6; 3323:133, 181. 
Käevõrudena käsitavad on AI 2486:106 b (joon. 21:11) ja 155, mis võivad olla ka 
väljavenitatud spiraalsõrmused, kuna nad on liiga kitsad ja õhukesed. Kõik need Nurmsi 
võrud on ilustamata või vähemalt ei näe ilustust paatina alt. Otsad on vastamisi ja õigelõiksed. 
Laius on 5–6 mm, üksikult ka 4 ja 8 mm. Mõnel on keskosa pisut laiem. Joon. 16:5 on viltuse 
küljega, mis omane käevõrudele, mida mitu tükki pealistikku kantud. 

Nurmsist kuuluvad massiivsete lamekumerate käevõrude hulka AI 2432:15, 15; 
2486:21 (joon. 15:11), 56, 143; 2533:11 (joon. 16:2), 40 a, 65.93 Mõned nendest on 
massiivsemad, tugevamad, teised õhemad. Ilustatud pole nendest ükski, nagu seda tüüpi 
käevõrude juures on kaunis üldine. Otsad on sageli pisut kitsamad ja õhemad. See näib olevat 
eriti Virumaal armastatud tüübiks, kus ta arvatavasti väljagi on kujunenud lihtsate 

                                                           
86 Tallgren 1922, 109. 
87 Congr.sec. 1930, 171 (A.M.Tallgren); Moora 1938a, 415 jj. 
88 Hausmann 1896, tahv. IV:12 ja 11, 6. 
89 Moora 1938a, 415; võib-olla ulatuvad isegi veel varasemasse aega; üks lihtne õõneskumer 
orneerimata käevõru leiti ka Tamsast (AI 3669:5, vt. lk. 77), kust teised leiud kõik väga varased; lihtne 
õõneskumer võru ka Kardinast (EmKÜ 113:8, kust kõik teised leiud varased, vt. lk. 77); koos hilise V–
VI saj. sõrmusega vt. ESA III, 105, joon. 7:11. 
90 Moora 1938a, 420. 
91 Moora 1938a, 422; ka spiraalkäevõrud võivad olla eeskujuks, sest lamekumeraidki kanti mitu 
pealistikku; ümmarguste käevõrude lamenemine seestpoolt vt. Blume 1912, 61, vrd. Hausmann 1896, 
tahv. IV:10 (sisekülg ei ole täiesti lame, keskosa on laiem ja tugevam otstest). 
92 Moora 1938a, 422 jj.; varaseid lamekumeraid käevõrusid esineb ka Jäbara C kalmes (AI 2617); vrd. 
Kardina varane leiukompleks lk. 77; Nurmsis paar lihtsat lamekumerat võru (AI 3323:133, 181) esines 
kalme idaotsa lamedas ääreosas, mis selles kalmes kõige hilisemaid kalmeosi, ulatudes võib-olla isegi 
VI saj. 
93 Vrd. Moora 1929, tahv. XXV:2; ESA III, 105, joon. 7:1, 2. 
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lamekumerate käevõrude paksenemise ja servade lamenemise tee. Sellele arengule aitas 
tõenäoselt kaasa hulgana üksteisel kantavate nelinurkse lõikega käevõrud, mis samuti 
keskenduvad peamiselt Virumaale.94 Nende (või spiraalkäevõrude?) eeskujul kandes lihtsaid 
lamekumeraid käevõrusid mitu tükki pealistikku, oli sobiv teravaid servi lamendada. Nii 
näemegi Jäbara E-s sama tüüpi kui ESA III, 105, joon. 7:2 olevat kuuekordselt kokku 
sulanud, nagu neid ilmselt koos oli kantud, vt. samas lk. 102, joon. 6:17. Ka Nurmsis on 
2486:21 ja 2533:11 üsna lähedal rühmaviisi kantud käevõrudele. Osalt esinevad aga sama 
tüüpi võrud ka kitsamate ja õhemate otstega, milliseid tõenäosemalt üksikult kantud. 

Need käevõrud kuuluvad III–V saj., nagu tõendab nende esinemine Storkage ja Piilsi 
peitleidudes ja Jäbara B kalmes koos laienevate otstega spiraalsõrmusega.95 Näib, et need 
käevõrud nagu lihtsad õõneskumeradki, kaovad keskmise rauaaja esimesel poolel tarvituselt. 
Nende enamus aga kuulub ilmselt III–IV sajandisse. 

Käevõrud joon. 16:3 ja AI 2486:88 a kuuluvad tunnustelt ühte, olles välisküljelt mitte 
täisi kumerad, vaid väikese kandiga96 ja hoiduvad viltu, muganedes käevarre kumeruse järele, 
mis iseloomulik pealistikku kantavaile võrudele. Nendest esimene on ilustatud otsal kolme 
ristsoonega ja kolme tembeldatud rõngakesega.97 

Rühmiti pealistikku kantavate käevõrude hulka kuulub võru joon. 15:9 korrapäratu 
kandilise lõikega.98 Nähtavasti esindavad sellise lõikega võrud juba hilisemat järku, IV–V saj. 

Erinev ja vasteta on käevõru katkend Nurmsist joon. 15:10, lai, massiivne ja piki ääri 
ilustatud nöörornamendiga. Kahjuks pole käevõru ots säilinud, mis arvatavasti paremaid 
tüübitunnuseid oleks osutanud.99 Võru massiivsus tundub võõrana eestipärastele ehetele, 
mistõttu eeskujud on võib olla tõesti olnud baltipärased. Teatavasti hindas sealne maitse aga 
just kolmnurkset lõiget vastupidi põhjapoolsele lame- ja õõneskumerale. Ajaliselt kuuluks see 
katkend arvestades leiu lähiümbrust, IV saj. 

Baltipäraste kuue- resp. kaheksakandiliste käevõrude hulka kuulub Nurmsist joon. 
16:6. Sellel on lõige teravovaalne, kusjuures segmendid pole täiesti võrdsed, seest lamedam. 
Oma lameduselt vastavad talle mõned võrud Eestist ja Soomest.100 Kuna seda käevõru-rühma 
pikemalt on analüüsinud H.Moora, pole mõtet siinkohal seda korrata.101 Ajaliselt kuuluvad 
nad III–IV saj. Levikupildis ulatuvad nad läbi kogu Eesti, kuigi neid arvuliselt on leitud 
Virumaalt kõige rohkem. 

Kolmandana esindab lõunapoolsele metallikäsitööle omast ehtevormi Nurmsist 
käevõru joon. 17:2 ja võib-olla katkendid AI 2533:19, 151 (joon. 17:3), mis kuuluksid paelse 
lõikega, ümmarguste otsadega käevõrude rühma. Seda rühma on samuti pikemalt analüüsinud 

                                                           
94 Vrd. Moora 1938a, 401 jj. 
95 Fornvännen 1917, 155, 1 i, k, m; Sb GEG 1933, 290, nr. 28; AI 3172:675, kujult vastab Nurmsi 
eksemplaridele AI 2486:143, 2533:11. 
96 Vrd. Moora 1929, tahv. XXV:5 lõige. 
97 Hackman (aasta?), tahv. 10:5; ESA III, 105, joon. 7:5; Sb GEG 1933, 291, joon. 10:3; Beitr.Estl. VI, 
397, nr. 72; Kurla, Pilistvere khk. (EmKÜ 149:1); Purtse-Matka, Lüganuse khk. (AI 3735:14) j.m. Vrd. 
Moora 1938a, 421. 
98 Tüüp Moora 1938a, 403 jj.; väga sarnane võru Jäbara B-st (AI 3172:887), otsal tembeldatud rõngake 
nagu Hackman (aasta?), tahv. 10:5, Verevist (AI 2817:46), Simunast (AI 2643:20) jm. Vrd. ka Jäbara 
E-s (ESA III, 93) ja Piilsis (Sb GEG 1933, lk. 283 jj.). 
99 Vrd. ornamenti Hausmann 1896, tahv. IV:5; Moora 1929, tahv. XXI:2–4, XXII:2, 5, 6, XXIII:1–2; 
võib olla viimatimainituist tekkinud lamenemise teel. 
100 Moora 1938a, joon. 46:1 ja Unipiha (?) Nõo khk. (ÕES 2901:15) eksemplaridel jookseb piki 
väliskülge joon, mis tõenäoselt rudiment ornamendist; pealt veel ilustatud on käevõru Kambjast (ÕES 
1996:1); täiesti ornamendita nagu Nurmsi eks., on Soomest Hackman (aasta?), tahv. 10:1, vrd. 10:7 ja 
Moora 1938a, 394, märk. 1; Vrd. ka veel Hausmann 1896, tahv. IV:10, mis nähtavasti siiski siia rühma 
ei kuulu. Hackman (aasta?), 224, märk. 1 võrdleb veel RK, tahv. 3:14, 18-ga, millest esimene aga 
sarnane mainitud Triigi käevõrule, teine umbes tüübile Moora 1929, tahv. XXI:5. Blume 1912, 61 
mainib Oderi-Passarge alal ka teravovaalse, mittevõrdsete segmentidega lõikega käevõrusid. 
101 Moora 1938a, 390 jj.; lisaks Eestist leitud 1 eks. Toilast, Jõhvi khk. (AI 3953:2). 
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H.Moora.102 Nende levik on mõnevõrra rohkem lõuna-eestiline, kui eelmisel rühmal. Ajaliselt 
kuuluvad nad II–IV saj., kusjuures Nurmsi terve käevõru kuuluks III saj. või a.300 ümber.103 

IV–V saj. kuulub käevõru ktk. Nurmsist joon. 17:4, olnud nähtavasti ühtlase laiusega. 
Vasteid on sellel vähe.104 Näib, et Virumaal IV saj. esineb üldse terve rida lamedaid 
käevõrusid, milliste omavaheline seos aga vajab edaspidist selgitamist.105 Piki väliskülge 
käivad jooned resp. sooned on tihti nöörornamendi jäljendamisest tekkinud. 

Ebaselge on ka katkend joon. 17:5, mis näib siiski käevõrule kuuluvat. Üksikuid 
vasteid leidub Tartu- ja Virumaal.106 Tõenäoselt see kuulub käevõrude rühma Moora 1929, 
tahv. XXVI:4, mis levinud võrdlemisi ühetasaselt üle Eesti.107 Kui see ühendus on õige, 
kuuluks vastav Nurmsi katkend V–VI saj. 

Käevõrudena küsitavad on raud- või pronkstraadi katkendid, mis mässitud 
pronkstraadiga. Selliseid on Nurmsist 4 tükki (joon. 22:10–11, 13, 22), neist teisel sees 
pronks-, muudel raudtelg. Kujult näivad nad käevõrudeks väikesed, nõelapeadeks saaks neid 
aga vaevalt pidada, kuna mõnel otsad ilmselt peenenevad (joon. 22:10), teine moodustab 
spiraali (joon. 22:11). Kõige loomulikum näib olevat neid pidada siiski käevõrudeks, mis 
valmistatud vastavate raudtraadile või paelale lükitud spiraaltorukestest valmistatud 
kaelaehete eeskujul. Joon. 22:13, 22 on õige peenikese pronkstraadiga mässitud, jämedam 
mähis on joon. 22:10-ndal ja veel jämedam joon. 22:11. Näib, et pronkstraadiga mässimine 
polnud võõras juba rooma rauaajal, kuna see tuletus ju otseselt spiraaltorukeste kandmisest 
ehetena. Sõrmuste ja ehete mässimist esineb ka keskmisel108 ja nooremal rauaajal.109 
Kirjeldatud käevõrudele Nurmsist tunneme ainult mõningaid vasteid tarandkalmeis, kusjuures 
aeg on võrdlemisi ebakindel (IV–V saj.?).110 

Nurmsi kalme on annud veel 3 kolmest traadist punutud käevõru (AI 2486:105, 140 ja 
joon. 22:18). Tallgren pidas neid omal ajal vanemasse rauaaega kuuluvaks,111 kuna neid 
kaunis tihti esineb just tarandkalmeis.112 Moora järgi on see aga eksitus ja nad kõik kuuluvad 
ühte noorema rauaaja rühmaga, mida peetakse vadjapäraseks ja mille levikki Eestis on 
kirdepoolne.113 Vastavad Nurmsi võrud kuuluvad XI–XII saj. Mõnest traadist punutud 
käevõrusid näib esinevat ka juba rooma rauaajal, nii Jäbara C kalmes, kuid need erinevad 

                                                           
102 Moora 1938a, 275 jj.; Eestist leitud võrude loetelule lk. 276 võiks lisada ühe suland katkendi 
Ojaveskist (EmKÜ 16.16 w), mis sarnaneb Moora 1929, tahv. XXI:3 ja 2 võru Ülpre, Karksi khk. (AI 
3910:1, 14). Nurmsi omale vastab täiesti võru Soomest Uskelast FM 1917, 60, joon. II. 
103 Kõrvuti nendega väärib tähelepanu ka plekitaolised, kitsenevate otstega käevõrud, otsad ilustatud 
sisselõigatud rist- ja diagonaalsoontega: 1. Essu (EmKÜ 83:73). 2–4. Jäbara B (AI 3172:174, 878, 
935). 5–6. Kohtla, Jõhvi khk. (AI 3905:29, 30). 7–8. Liimala (AI 2823:4, 5). 9–12. Purtse-Matka 
(Beitr.Estl. XV, 205, nr. 11; XVIII, 16, nr. 4–5; XXI, 33, nr. 26). 15. Äntu (AI 2522:1). 16. Natuke 
õõnespaelne, tugevam Unipihast (ÕES 2901:14); samuti erinev ESA III, 105, joon. 7:7; Beitr.Estl. XX, 
22, nr. 69; Hausmann 1896, tahv. II:86, 87. Teistsuguse ornamendiga Kobratust (AI 3357:227). 
104 Reinapist (AI 2553:3); vrd. ka Jäbara E (ESA III, 105, joon 7:9); Soomest FM 1917, 60, joon. 10. 
105 Vrd. lk. 98, viide 103; paelseid käevõrusid Liimala (AI 2823:3), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 22, nr. 
74) ja Türsamäe (ÕES 2012:II:14). 
106 Kivivare, Rõngu khk. (ÕES 2011:48); Verevi, Rannu khk. (AI 2817:266); Ojaveski, Kadrina khk. 
(Beitr.Estl. XX, 22, nr. 78, 23, nr. 87, 88). 
107 Moora 1938a, 440 jj.; rohkesti lamedaid vasteid ka Soomest rahvasterändamisajast. 
108 Paali (AI 3235:59, 58, 61); vrd. nõelad lk. 77, viide 140 ja 141; mässitud otstega kaelavõrud 
esinevad juba III–IV saj. Moora 1938a, 308 jj. 
109 ERM Ar. I, 42; Pühaste, Rõngu khk. (AI 3667:99); pisike hoburaudsõlg Suure-Jaani khk. (AI 3414). 
110 Iila (AI 3358:113, võib-olla noorem rauaeg?); Jaagupi (AI 3236:414, vastab mähiselt ja jämuselt 
joon. 22:11, sees aga pronkstraat, kuju  nagu joon. 22:10, lahtised otsad mähisest vabad); Lõõla, Türi 
khk. (Paide m.); vrd. ka Moššino aareleius Baulitshov 1900, tahv. XI:11, leid ise V saj. (SMYA XL, 
79). 
111 I, lk. 110; II, lk. 95. 
112 1–2. Arkna, Rakvere khk. (EmKÜ 104:5, 6); 3–9. Leedu, Anna khk. (Paide m. :3–9); 10. Peeri 
(Hausmann 1896, tahv. II:29); 11–14. Reinapi (AI 2488:30, 31, 163, 179); 15. Türsamäe (ÕES 
2012:II:9); 16. Äntu, Väike-Maarja khk. (EmKÜ 3845:18) jm.; seejuures on märgitav, et mitmel juhul 
teisi noorema rauaaja asju üldse ei esine. 
113 ESA IV, 279. 
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ülalkirjeldatuist. Samuti tunti rooma rauaajast mitmest traadist punutud kaelavõrusid, mis 
vastavatest noorema rauaaja kaelavõrudest erinevad ainult aasaehituse poolest.114 Vastavalt 
oleks ju ka punutud käevõrud mõeldavad, kuid arvestades mainitud kaelavõrude ja käevõrude 
erineva levikuga ning kindlama tõendi puudumisega, ei saa midagi positiivset öelda punutud 
käevõrude esinemise kohta juba I at. esipoolel. 

Nurmsi käevõrude suhtes pole eelmisele midagi erilist lisada. Leiunimistus on ju veel 
terve rida katkendikesi, millistest aga raske öelda, kuuluvad nad käevõrudele või 
spiraalsõrmustele. Enamus küll kindlasti viimastele. Üldse on Nurmsist leitud käevõrud 
lihtsad ja tavalised, milliseid leiame kivikalmete alal nii põhja kui lõuna pool ja ei luba 
lähemaid ühendussuhteid käsitada. Ainult üldised levikulised suunad osutavad sellele juba 
mitmel korral silmatorganud nähtele, et Järvamaa asustuskeskus moodustab vahendava osa 
mitme tee õnnelikul lõikekohal. Mis osa aga seejuures on kuulunud kohalikule 
metallikäsitööle, peab esialgu jääma lahtiseks. 

                                                           
114 Sb GEG 1928, 148 jj.; Moora 1938a, 273 jj. 
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E. SÕRMUSED 
 
Sõrmuseid on sellal kantud rohkesti, kuna neid kalmetes esineb rikkalikult, nii 

kinniseid, mis tüüpilisemad Virumaale, kui ka spiraalseid ja teisi ehtevorm. Vastavalt sellele 
on kohalik metallikäsitöö tootnud ka terve rea kohalikke tüüpe nagu käevõrudegi alal. Siinsed 
suguharud eralduvad peale muu ka just ohtrasti kasutatud sõrmuste poolest balti ja germaani 
suguharudest. Osalt on kinniste sõrmuste puhul raske öelda, kas nad täitsid just seda 
ülesannet, kuna neil on ju ka mõeldavad ka teised funktsioonid. Nii on sellele juhitud 
tähelepanu just sõrmuste esinemise puhul sõlenõelal.115 Kuid tegelikult näib siin tegemist 
olevat erilise kombega sõrmuseid riputada sõlenõela külge, mis tuntud ka lõuna pool, nagu 
neid esineb ka käevõrudele lükituna.116 Seejuures on väga paljude kinniste sõrmuste juures 
võimalik täheldada, et üks külg on ahtam ja õhem, mis asuks peopesa poo. Nähtavasti on 
sõrmuseid kantud nii meeste kui naiste poolt, seejuures ka mitu tükki sõrmes, nii kinnine- ja 
spiraalsõrmus pealekuti,117 samuti mõlemas käes, ühel kahest keskmisest sõrmest esimesel 
lülil. 118 

Nurmsi kalmest on kinniseid sõrmuseid leitud kokku 34 tükki. Nendest on ümmarguse 
lõikega ainult üks (joon. 17:6), läbimõõdult kaunis suur (25 mm), täiesti lihtne võru. Just 
sarnaste juures võib tulla küsimusse, kas neid pole kasutatud lihtsalt rõngastena. Juba 
kandilise lõikega on joon. 17:7, kus väliskülg on paksem ja teravama harjaga, kui lamedam 
sisekülg.119 Joon. 17:8 juures on sisekülje lamenemine veelgi tugevam, andes juba 
lamekumera lõikega sõrmuse, kuigi sisekülg ei ole veel täiesti tasane.120 Ka väliskülje hari on 
ümmardatum kui eelmisel. Kolmnurkse lõikega sõrmuseid on Nurmsist 3 eksemplari (joon. 
17:9–11). Kui esimene omab selget kolmnurkset lõiget, siis teistel, eriti viimasel, on hari 
tublisti ümmardatum, mis lähendab neid lamekumera lõikega sõrmustele. Viimaseid on 
Nurmsi kalmest leitud 6 eksemplari (joon. 17:14–15 ja AI 2481:64 a, 66, 144; 2486:187). 
Need on kõik lihtsad ja kerged vormid, mitte üle 5 mm laiad, tavaline paksus 3 mm. 

Õõneskumeraid sõrmuseid on Nurmsist leitud 10 eksemplari joon. 17:12–13, 16–18 ja 
18:1–2 ja AI 2486:44, 188; 3323:186.121 Nendest joon. 17:17 ja 18:1–2 omavad välisküljel 
tendentsi harja moodustamiseks, esimene on seest ainult veidi õõnes.122 Kuigi mõned 
õõneskumerad sõrmused, olles ainult vähe õõnsad, märgiksid nagu nende arenemist 
lamekumeratest, on see siiski küsitav.123 Võib-olla on ainult veidi õõnsad sõrmused tegelikult 
koguni hilisemad tüüpilistest õõneskumeratest, nagu näit. Nurmsist joon. 17:16, mis oma 
lamedusega vaevalt saaks olla eelastmeks ilusatele õõneskumeratele vormidele. Teiseks 
esineb Põhja-Eestis rida vaheliti otstega õõneskumeraid sõrmuseid, mis on ilmselt 
paralleelsed vastavate õõnespaelsete käevõrudega tüüpi Moora 1938a, 489.124 Nendest 
massiivsemate, kinniste sõrmuste tekkimine oleks täiesti mõeldav. 

                                                           
115 Friedenthal, Beitr.Estl. XXI, 30; Friedenthal 1911, 27; spiraalsõrmuste suhtes vt. Moora 1938a, 458 
ja Kivikoski 1939, 184. 
116 Jäbaras ESA III, 105, joon. 7:11 ja AI 3172:675. 
117 Beitr.Estl. XX, 24, nr. 94 (või juhuslik?). Moora 1938a, 464. 
118 Jämaja khk. Karuste leid (AI 3981:6, 7), sõrmeluud määranud dr. J.Aul. 
119 Vrd. Beitr.Estl. XVIII, 22, nr. 11; Jäbarast AI 3737:10, 13 j.t. 
120 Vrd. Jäbaralt AI 2617:89, 207; 3737:12, 14; Padalt AI 2655:11 j.t. 
121 Suuruse järgi oleks järjestus: joon. 17:16, 12; AI 2486:44; j. 17:13, 18; AI 2486;188; 3323:186; j. 
17:17 ja 18:1–2. 
122 Seest ainult vähe õõnsaid sõrmuseid vrd. Jäbarast AI 2604:127; 3172;1127; Liimalast AI 2823:10; 
Lõõlast Paide m. nr. 25; Tarbjalt Paide m. nr. 45; Väätsalt ÕES 1994:2 j.t. Ühel Essu eksemplaril 
(EmKÜ 83) jookseb piki siseõõnsust valamisel jäänud harjake, ka AI 2470:4. 
123 Vrd. õõneskumerate käevõrude puhul öeldu; õõneskumeraid sõrmuseid I at. e.m.a. Dorr 1902, 21, 
tahv. 35. 
124 Arkna (EmKÜ 104:16); Künnapuu, Jõhvi khk. (AI 3791:23); Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 24, nr. 97); 
Pada (AI 2655; 89, 1317, 141, 335); Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 32, nr. 7) j.t. Küsitavaks ktk. 
Jaagupist (AI 3236:538), Oru Mikurist (AI 2430:27), ja Padast, mis on võib-olla lahtiste otsadega 
õõneskumerad sõrmused. 
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Ainult Eestile iseloomuliste õõnesharjaliste sõrmuste tekkimises, on ka küsimuseks, 
kas nende tootmises sepad on lähtunud õõneskumera või kolmnurkse lõikega sõrmustest. Nii 
esineb ühelt poolt rida õõneskumeraid sõrmuseid, mille väliskülg näib kalduvat harja võtma125 
ja õõnesharjalisi, mis ainult kergelt harjalised, võrdlemisi ümmardatud välisküljega, kus tihti 
peab kaaluma, kumba liiki vastavat sõrmust lugeda. Teiselt poolt aga esineb ka lähedasi 
vorme kolmnurklõikelistele, kus võru on suhteliselt massiivne, siseküljel kerge õnaraga.126 
Tuleb seejuures siiski meeles pidada, et säärased vormid ei tarvitse sugugi veel alati teatud 
arengu vormiks olla. Nurmsist on leitud õõnesharjalisi sõrmuseid 12 eksemplari.127 Vastavalt 
harja tugevusele ja teravusele jagunevad nad kolme rühma. Esiteks tugevasti esile ulatuva 
harjaga (joon. 18:3 ja AI 2533:50), teiseks – küll terava harjaga, kuid vähem esile tungivate 
külgtahkudega (joon. 18:4–5) ja kolmandaks – teravaharjalised, suured ja massiivsed (joon. 
18:6–11 ja AI 2533:80). Kõigist Nurmsist leitud sõrmustest on ilustatud ainult üks 
õõnesharjaline (joon. 18:9). Seda liiki ja õõneskumerate sõrmuste juures on see orneerimisviis 
kõige tavalisem. Piki servi ja tavaliselt kummalegi poole harja on kergem võik tugevam soon, 
mis on punkteeritud. Osalt esineb ka lühikriipse.128 Harva on külgtahud orneeritud veel 
härjasilmadega rühmiti või ühendatud kriipsukestega.129 

Kinniste sõrmuste esinemist väljaspool Eestit on puudutanud H.Moora, viidates ühtlasi 
vastavale kirjandusele.130 Tavaliselt on need lamekumerad, kuid Kagu-baltikumis ka 
õõneskumeraid. Kinniste sõrmuste kandmise komme võib olla eeskujuna võetud üle Visla 
piirkonnast või Idapreisist, milliste aladega Virumaal teatavasti oli ka otseühendus. IV saj. on 
nähtavasti olnud ses suhtes ühendusi ka Ojamaaga.131 Täiesti kohaliku (peamiselt Virumaa) 
metallikäsitöö tooteks oleks siin arvukalt esinev õõnesharjaline sõrmus, millist väljaspool ei 
leidu. Õõnes- ja lamekumerad sõrmused esinevad aga lõuna pool juba alates eelrooma 
rauaajast. Seega oleksid need sõrmused paralleelseks nähtuseks õõnes- ja lamekumeraile 
käevõrudele osalt ajalises kui ruumilises ulatuses. 

Juba Hausmann märkis nende sõrmuste Põhja-eestilist levikut.132 Sama võib sedastada 
nüüdki täienenud andmete põhjal. Avaldame siinkohal Eestist leitud sõrmuste nimestiku, kus 
on arvestatud ka katkendid (k) ja lahtised, sirgelt lõigatud, tihedasti vastamisi asuvate 
otsadega (l) sõrmused. 

A. Ümmarguse, ovaalse ja fatseteeritud lõikega: 1. Aarla (EmKÜ 235:35). 2. Arkna 
(EmKÜ 104:7). 3–4. Iila (AI 3358:249, 266). 5–12. Jäbara (AI 2571:4, 5; 2834:28, 29; 3737: 
9, 10, 13, 16). 13–14. Jäbara B (AI 3172:1125, 1132). 15–16. Järve (Hausmann 1896, tahv. 
I:24, 25). 17. Kärde, Laiuse khk. (ÕES 1918:25). 18–19. Nurmsi (AI 2486:159 a, 161). 20. 
Leedu (Paide m.). 21–22. Pada (AI 2655:39, 42). 23–24. Peeri (Hausmann 1896, tahv. 11:58, 
59). 25–29. Reinapi (AI 2488:35, 141; 2496: 52, 59; 2553:6). 30. Ülpre, Karksi khk. (AI 
3911). 

B. Kolmnurkse lõikega: 1. Aarla (EmKÜ 235:34). 2. Essu (EmKÜ 83:102). 3. Jõhvi 
(AI 3846). 4. Jäbara B (AI 3172: 956). 5. Leedu (Paide m.). 6–9. Nurmsi (AI 2486:68, 152; 

                                                           
125 Nurmsist AI 2486:79, 86, 87 (joon. 17:17 ja 18:1–2); Unipihast ÕES 2901:4 j.t. 
126 Essus EmKÜ 83:65; Jäbaras AI 3172:637. 
127 Suuruse järjekorras: Paide m. nr:7; AI 2533:50; 2486:118 (joon. 18:3), 154 (joon. 18:4); 2481:140 
(joon. 18:5); 2533:80; 2481:19 (joon. 18:7); 2533:92 (joon. 18:8), 52 (joon. 18:9); 2436:170 (joon. 
18:6), 49 (joon. 18:10); 2481:40 (joon. 18:11). 
128 ESA III, 105, joon. 7:24. 
129 Arkna (EmKÜ 104:13); Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:42); Tarbja (Paide m. nr. 39); Äntu (EmKÜ 
3845:18); Peeri eksemplari ornament ka naastul Ojaveskist Beitr.Estl. XX, 15, joon. 13:33; vrd. teiste 
puhul ka ornament seeneotsisel kaelavõrul Kiiust, Kuusalu khk. (EmKÜ 71:2). 
130 II, lk. 455 jj., prototüübid lk. 456 jj., Kostrzewski 1919, 67, vrd. ka lk. 62 jj.; Hostmann 1874, 108, 
tahv. XI:17; Müller 1888–1895, 90; Petersen 1916, 39:d, c (I saj. m.a., lk. 61); Almgren-Nerman 1923, 
19, 102; Nerman 1935, 6, 75. 
131 Jäbarast (AI 3172:814) ja Äntust (EmKÜ 243:13) leitud sõrmused vrd. Almgren-Nerman 1923, 
joon. 507–512 (per. V:2); Ojamaal on suletud sõrmused lähedalt sama ornamendiga kui Eestis, 
kusjuures Nermani järgi ”gestrichelt”-ornament on seal tüüpiline IV saj., ”perlrand” aga V–VI saj., 
Nerman 1935, 6 jj. 
132 Hausmann 1896, 35 jj. 
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2533:42, 87). 10. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 25, nr. 191). 11. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XVIII, 
22, nr. 11). 12–14. Reinapi (AI 2488:94, 144; 2496:55). 15–16. Leiukoht teadmata (ÕES 
628:3; Paide m. Melffreichi kogu nr. 14). 

C. Lamekumera lõikega: 1. Aa, Lüganuse khk. (AI 2662:2). 2–6. Jäbara (AI 2634:30; 
3737:11, 12, 14, 15). 7–11. Jäbara B (AI 3172:916, 962, 987, 1124, 1139). 12–13. Jäbara C 
(AI 2617:89, 207). 14–15. Järve (Hausmann 1896, tahv. I:26, 27). 16. Kahala, Peetri khk. 
(Paide m. nr. 9). 17. Kalvi, Viru-Nigula khk. (EmKÜ 92:8, kinnijootmise koht näha). 18. 
Kambja (ÕES 1996:158). 19–20. Karuste, Jämaja khk. (AI 3881:6, 7, nagu nr. 17). 21–25. 
Kivivare (ÕES 2011:7, 8, 11, 13, 14). 26. Kooraste, Kanepi khk. (Vilj.m. tahv. 9:2). 27. 
Lagedi (Spreckelsen 1928, tahv. I:29). 28–33. Leedu (Paide m., neist üks lahtine). 34–36. 
Liimala, Lüganuse khk. (AI 2673:14; Pärnu m. 1829:c, d). 37. Lõõla (Paide m., nr. 26). 38–
43. Nurmsi (AI 2432:42; 2481:64 a, 66, 144; 2486:101, 187). 44. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 
25, nr. 251). 45–46. Paali (AI 3235:16, 18). 47–51. Pada (AI 2655:10, 11, 31, 43, 473). 52. 
Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:60, 1). 53–57. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XV, 205, nr. 15, 16; 
XVIII, 22, nr. 12–14). 58–59. Reinapi (AI 2488:145; 2496:61). 60–61. Rõa (Ajal.m. 
Moskva). 62–63. Saamueli (ÕES 1993:15, 16). 64. Saka, Lüganuse khk. (AI 3466:2). 65. 
Udria, Vaivara khk. (AI 3646:2, võib-olla ajal. Ajast). 

D. Õõneskumera lõikega: 1. Aa, Lüganuse khk. (AI 3777:6). 2–4. Aarla (EmKÜ 
235:24, 25, 27). 5. Arkna (EmKÜ 104:15). 6–10. Essu (EmKÜ 83:100, 103, 107–109, 
viimased 3 l). 11–12. Jaagupi (AI 3236:231, 530, 538 küsitavana, lahtine, ots murtud). 13. 
Jõhvi (AI 2643:135). 14. Jäbara B (AI 3172:1127). 15. Jäbara E (AI 2604:127). 16–18. Järve 
(Hausmann 1896, tahv. I:61, 63, 64). 19. Kambja (ÕES 1996:143). 20–21. Kobratu (AI 
3357:311, 335). 22. Kohtla, Jõhvi khk. (AI 3905:22). 23–24. Künnapuu, Jõhvi khk. (AI 
3791:5, 7). 25–26. Laanemõisa, Rakvere khk. (AI 3447:8, 9). 27–28. Lagedi (Spreckelsen 
1928, 37 jj. nr. 28, 35, viimane l). 29. Lahepera, Kodavere khk. (ÕES 1934:18). 30. Liimala, 
Lüganuse khk. (AI 2823:10). 31. Luige (ÕES 1871:9). 32. Lõõla (Paide m. nr. 25). 33–37. 
Malla (Ajal.m. Moskva, Hausmann 1896, tahv. III). 38–47. Nurmsi (AI 2432:23 e; 2486:44, 
65, 79, 86, 93, 188; 2533:105; 3323:186). 48–51. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 24 jj. nr. 95, 96, 
98 l, 190 k). 52–54. Paali (AI 3235:36, 65, 88). 55–58. Pada (AI 2655:77, 79, 131, 164, kõik 
l). 59–63. Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:37, 39, 50, 51, 53). 64. Preedi, Koeru khk. (AI 
2524.57). 65–67. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XVIII, 16, nr. 8, 12; AI 3735:9). 68–69. Rae 
(EmKÜ 9:29; 361:3 l). 70–71. Rõa (Ajal.m. Moskva). 72. Sõtke, Vaivara khk. (AI 2558:4). 
73. Tarbja (Paide m nr. 45). 74. Udria, Vaivara khk. (AI 3646:1). 75–78. Unipiha (ÕES 
1198:9; 1995:33, 61; 2901:4). 79. Väätsa (ÕES 1994:2). Vt. lk. 100, viide 124. 

E. Õõnesharjalise lõikega: 1–6. Aa, Lüganuse khk. (AI 2662:6; 2820:2; 3777:3–5, 7). 
7–9. Aarla (EmKÜ 235:22, 23, 26; tulekahjus hävinud 10 sõrmuse lõiget ei tea: 21, 28–33, 
36–38). 10–16. Arkna (EmKÜ 104:8–14). 17–26. Essu (EmKÜ 83:92–99, 101, 104). 27. 
Jõhvi (Pärnu m. 1835:a). 28–37. Jäbara B (AI 3172:112, 637, 734, 848, 863, 973, 1081, 1090, 
1137, 1157). 38–56. Jäbara E (ESA III, 106 jj., nr. 78 k, 110 k, 114, 116, 126, 130, 152, 199, 
210 –2k, 225, 235, 274, 321, 353, 365 k, 366, 369, 381). 57–61. Järve (Hausmann 1896, tahv. 
I:6, 22, 23, 60, 62). 62. Järve, Kangru, Jõhvi khk. (AI 3608:1). 63. Jüri (AI 3542:2). 64. 
Kambja (ÕES 1996:15). 65. Kave, Kursi khk. (AI 3542:2). 66. Kivivare (ÕES 2011:10). 67. 
Kobratu (AI 3357:40). 68–71. Kohtla, Jõhvi khk. (AI 3905:18–21). 72. Kriimani, Võnnu khk. 
(ÕES 1270 c). 73. Kunda, Viru-Nigula khk. (EmKÜ 88:115). 74. Künnapuu, Jõhvi khk. (AI 
3791:6). 75. Laanemõisa, Rakvere khk. (AI 3447.7). 75–82. Lagedi (AI 2526:21; Spreckelsen 
1928, 8, nr. 6, lk. 37 jj., nr. 27, 29–34, kolm viimast numbrit katkendid, 2 viimast sobivad 
ühte). 83. Leedu (Paide m. nr. 11 d). 84–86. Liimala, Lüganuse khk. (Pärnu m. 1829 b; AI 
2572:1; 2833:9). 87–89. Luige (ÕES 1871:44, 45; 1999:11). 90. Lõõla (Paide m. nr:27). 91–
97. Malla (Ajal.m. Moskva; Hausmann 1896, tahv. III:14, 38 – 11, 45, 43). 98–99 Malla 
Kelleraugu (AI 3352:2, 3). 100–111. Nurmsi (Pd. M. Nr. 7; AI 2481:40, 119, 140; 2486:49, 
118, 154, 170; 2533:50, 52, 80, 92). 112–114. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 23 jj., nr. 92, 93 k, 
94). 115–137. Pada (AI 2470:4; 2493:5; 2655;7, 34, 36 k, 41, 106, 154, 162, 190, 192, 199, 
213, 228 k, 251, 284, 285 –2k, 296 k, 305, 328, 303 k, 375 k). 133–156. Peeri (Hausmann 
1896, tahv. II:34–36, 38, 40–49, 52, 54, 55, 57, 61). 157–173. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XV, 
205, nr. 14; XVIII, 16, nr. 6, 7, 9–11; lk. 21 jj., nr. 9, 10; XXI, 35 jj., nr. 23, 34, 35, 39, 70; AI 
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3734:4; 3735:6–8). 174. Rae (EmKÜ 9:28). 175–184. Reinapi (AI 2488:35, 87, 139, 140, 
142, 143, 148; 2496:9, 40 a, 48). 185. Rõa (Ajal.m. Moskva). 186. Saamueli (ÕES 1993:18). 
187–188. Saka, Lüganuse khk. (AI 3541:1, 2). 189. Taadikvere, Kõõre (ÕES 2255:71). 190–
192. Tarbja (Paide m. nr. 37, 39, 44). 193–208. Türsamäe (ÕES 2012:I:23–31; VI:1–5, 
viimane k; 2 eks Ajal.m. Moskva). 209–212. Unipiha (ÕES 1995:14, 23, 24; 2901:3). 213–
214. Valkla, Kuusalu khk. (Sb GEG 1937:I, 393, joon. 7:4, 5, AI 3647:2, 10). 215–216. Vana-
Võidu, Viljandi khk. (Vilj.m., tahv. 8:23–2 k). 217. Venevere, Pilistvere khk. (Vilj.m. tahv. 
89:5, uus 60:12). 218. Vinni, Viru-Jaagupi khk. (AI 3943). 219. Väike-Kareda, Peetri khk. 
(Paide m.). 220–225. Äntu (EmKÜ 243:8–12; 3845:18). 226–228. Leiukoht teadmata (ÕES 
628:3; 3103; AI 2712:128). 

Toodud andmeist tehes statistilist kokkuvõtet, saaksime maakondade kaupa järgmise 
levikupildi: 

   A B C D E Kokku 
 
Virumaa  25 9 35 45 178 292 
Järvamaa  3 5 16 16 19 59 
Harjumaa  - - 1 4 11 16 
Viljandimaa - - - 1 7 8 
Pärnumaa 1 - - - - 1 
Tartumaa  1 - 8 13 9 31 
Võrumaa  - - 3 - 1 4 
Saaremaa  - - 2 - - 2 
Leiukoht tead- - 2 - - 3 5 
mata 
____________________________________________________ 
   30 16 65 79 228 418 

 
Kui siis veel lisada, et Lätist tunneme kinniseid sõrmuseid ainult kivikalmete alalt 14 
eksemplari ja Soomest mõned üksikud,133 on hõlpus näha, et nende tootmiskeskus asus 
Virumaal, kus aga omakorda lähema keskenduse fikseerimine on esialgu raske. Kogu 
põhjarannikult Haljala khk. Vaivara khk-ni on kalmed esindatud rikkalikult käsiteldud tüüpi 
sõrmustega. Nii on Essust 15, Aarlast 18, Padast 30, Purtse-Matkalt 26, Jäbarast 55 (B ja E 
kalmest kummastki 20), Järvelt 10, Peerilt 20 ja Türsamäelt 16 sõrmust. Sisekihelkonnist on 
rikkalikum Reinapi 20 sõrmusega. Järvamaa kalmed osalt liituvad veel Virumaaga oma 
sõrmuste rikkuse poolest (Nurmis 34, Leedu 9), kuna teistes maakondades neid ainult üksikult 
esineb võrdlemisi suurtes ja leiurohketes kalmetes. Üldiselt võib aga sõrmuste nagu helmeste 
j.t. massartiklite puhulgi märkida mõnevõrra ebaühtlast esinemist ka vastava artikli 
pealevikualal. Täiesti võõraks nähteks on käsiteldud sõrmused Harjumaal, kus rida rikkaid 
kalmeid ei tunne neist ühtki, nagu Saha, Kurna, Lagedi XIV ja XV j.t.134 Lõuna-Eesti on 
nähtavasti olnud sellele ehtele mõnevõrra vastuvõtlikum. Samast selgub ka õõnesharjaliste 
sõrmuste tootmise kuulumine eeskätt Virumaa rannikkihelkondadele. Jällekordselt näeme 
Järvamaa ainelise kultuuri tihedat liitumist Virumaaga, olles ühtlasi vahendajaks piirkonnaks. 

Õõnes- ja lamekumerate kinniste sõrmuste dateerimises naaberaladel vt. eespool lk. 
101, viites 130 antud kirjandus, mille järgi nad algavad Visla piirkonnas juba eelrooma 
rauaajal. Ka Idapreisis esineb neid mõnel juhul juba per. B-sse kuuluva materjali hulgas.135 
Eestis Friedenthal dateerib need sõrmused koos õõnesharjalistega per. B-sse.136 Tallgren 

                                                           
133 Moora 1938a, 455 jj. Lamekumeraid kinniseid sõrmuseid tunneme Loima leius (FM 1936, 5), 
Maaria Saramäki (Helsinki KM 7275:268, hõbe), Uskela Isokylä (6459:50, raud) Vesilahti 
Kirmukarmu (5165:44) ja Vähakyrö Porkiö (4449:2), õõneskumeraist ainult ühe katkendi Uskela 
Isokyläst (5580:56) ja ümmarja lõikega ühe (5851:16). Seega ulatuvad Soomes need sõrmused ka üle 
a.400. 
134 Friedenthal 1911, 40 ekslikult seletas seda dateerimisega. 
135 Bezzenberger Sb Prussia XXI, 115; Gaerte 1929 mainib neid ainult per. C all. 
136 Friedenthal 1911, 40; Beitr.Estl. XX, 37, XXI, 39 j.m. 
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mainib üldiselt, et nad kuuluvad vanemasse järku ja per. D-s enam ei esine.137 Et fatseteeritud, 
kolmnurkse ja lamekumera lõikega sõrmused juba II saj. on tarvitatud, selgub nende 
esinemisest koos vastavate sõlgedega Purtse-Matkas ja Padas.138 Paralleelvormina tuleb sama 
arvata ka õõneskumeratest sõrmustest. Näit. Jäbara B kalmes on leitud enamus neist 
sõrmustest, samuti küll ka õõnesharjalisi, nendes kalme osades, mis dateeritavaist leidudest 
on annud just I–II saj. esemeid, või siis tsentraaltarandis, milles veel kivikirstki. Ühtlasi 
samades kalmeosades näit. ei esine, või siis ainult üksikult kuldfooliumiga klaashelmeid ja 
pronkshelmeid. Õõnesharjalisi sõrmuseid aga leidub ka hilisemates osades. Ometi kestavad 
ka lame- ja õõneskumerad sõrmused III–IV saj., nagu näitab nende esinemine sellistes mitte 
enne III saj. alatud kalmetes, kui Jaagupi, Paali, Lahepera, Luige, Väätsa j.t. Lamekumerad 
sõrmused esinevad üksikult ka nooremal rooma rauaajal ja ajaloolisel ajal,139 kusjuures ka 
laulatussõrmus kuulub ju samasse tüüpi. Õõnesharjaliste sõrmuste kuulumine juba II saj. on 
küsitavam, peamiselt esinevad nad aga koos III–IV saj. materjaliga. See vastab Virumaa 
metallikäsitöö maitsele, mis sellal arendab rea kohalikke tugevaid vorme. Nii näit. esineb 
rohkesti neid sõrmuseid Jäbara E kalmes, kuhu vanemate esemete järgi otsustades matmine 
on alanud alles ca 200 ümber.140 Jälgides nende esinemist kalmeis ei leia siiski esialgu mingit 
tõendust nende ulatumisest üle IV saj. lõpu. 

Peale kirjeldatute võib Nurmsist leitud katkendite hulgas sõrmustena arvesse tulla joon. 
18:13, lahti venitatud, lamekumera lõikega. Ühekordsete lahtiste sõrmuste tarvitamine on 
tõenäoselt olnud vähe levinud, mille asemel harrastati rikkalikult spiraalsõrmuseid. 

Nurmsist on 2 kinnist sõrmust, mis seest lamedad, piki väliskülge jookseb soon, 
tekitades mulje kahest ülestikku asuvast sõrmusest (Paide m. nr. 11 ja joon. 18:12). Nurmsi 
Paide m-is asuval eksemplaril ja Reinapis ongi neil sõrmustel ka siseküljel soon, mis annab 
mulje kahe kitsa sõrmuse kokkujootmisest.141 

Seda tüüpi sõrmuseid esineb Eestis ja Lätis ainult mõni eksemplar.142 Sellised 
mitmepahkuselised sõrmused on eriti levinud Skandinaavias, lihtsamad Taanis juba III saj. 
kestavad aga kuni VI saj.143 Nurmsi lihtsate võrude puhul võiks tulla ka küsimusse, kas siin 
pole tegemist noapideme rõngaga, nagu ühte tunneme Soomest.144 Olgu vastav võru Nurmsis 
sõrmusena või pidemerõngana kasutatud, ajaliselt kuulub ta ilmselt hilisemasse aega, IV või 
V saj. 

Prillspiraalsõrmuseid on leitud Nurmsist 2 tükki (joon. 22:9; AI 2486:9). Eestis on 
neid korduvalt leitud rooma rauaaja kalmeis.145 Nende esinemine naabermaadel ja dateerimine 
on samuti antud Moora poolt. Eestis kuuluvad vanemad prillspiraalsõrmused III–IV saj. 
materjali hulka. 

Samasse aega võib kuuluda Nurmsist ka katkend spiraalkettaga sõrmusest (joon. 
21:7). Eestist ei tunne teist vastet peale Helme Leebiku mõisa põllult leitud sõrmuse, mis aga 
moodustatud kahest peenikesest traadist, mille otsad spiraalkettas (AI 3120). Selle läbimõõt 

                                                           
137 Tallgren 1922, 111. 
138 Moora 1938a, 457. 
139 Kur.m. 84:33 teadmata leiukohast ja vaste sellele end. Oudova kub. MAP 29, tahv. XXV:27; Kilgi 
”Kabelikingust”, Tartu-Maarja khk. (AI 2456:2). Vrd. ka eespool C all nr. 17, 19–20, 65. 
140 ESA III, 100; vrd. ka lk. 102, joon. 6:19. 
141 Reinapi AI 2496:74; Moora 1929, tahv. XXVIII:7. 
142 Eestist veel lisaks lk. 101, viite 131 all mainitud; Lätist Moora 1929, leid 21:28, 194:22 a; 
välisküljel 4 soonega ja orneeritud sõrmust tunneme veel Peerist Hausmann 1896, tahv. II:56; ka 
nooremal rauaajal slaavipärasena Irboska piirkonnast Novaja kl. Mogilniku kalmest luustiku parema 
käe keskmises sõrmes (AI 2678:46). 
143 Almgren-Nerman 1923, 102; Hackman (aasta?), 226; Nerman 1935, 6 jj., 75. Nurmsi eksemplarile 
vastab Ojamaalt eriti Almgren-Nerman 1923, joon. 505 (par. V:2). 
144 Hackman (aasta?), tahv. 12:7, lk. 232 jj. 
145 Moora 1938a, 463; lisaks Purtse-Matkalt Beitr.Estl. XXI, 38, nr. 158 ja küsitav ktk. AI 3337:9; 
samuti küsitav ktk. Jäbarast AI 3172:1160; võib-olla kuulub siia ka eksemplar Kobratust AI 3357:206 
ja Kohtlast AI 3905:14. 
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2,3 cm. Selle ainsa vaste ajaline kuuluvus on täiesti lahtine, võimalik, et noorem rauaaeg.146 
Nurmsi eksemplari taolist esineb ometi juba keisriajal Oderi-Passarge alal,147 üldisemalt 
Idapreisis ja Memelialal,148 hiljem tunneme neid Skandinaavias ja läänegermaanide juures 
alates V saj. kuni viikingiajani149 ning Nõukogude Liidu Euroopa osas.150 

Pitsatsõrmus Nurmsist (AI 3323:205) kuulub ajaloolisse aega, nagu neid 
juhusleidudena Eestist küllalt tuntakse.151 Nurmsist leitigi see kalme põhjaservast kividetust 
äärest, kus esinesid ka hoopis hilised laibamatused. 

Spiraalsõrmused esinevad Eestis hoopis arvukamalt kinnistest sõrmustest, mis küll 
väga tihti säilinud katkelistena. Olgu toodud ainult mõningad arvud. Jäbara B kalmest on 
leitud 126 spiraalsõrmust, Jäbara E 66, Jäbara C 11, Pada 61, Ojaveski 171, Reinapi 51, 
Valgma 26, Kurna 43, Jaagupi ca 24, Paali 14 jne. Nurmsi kalmest on leitud kokku 195 
spiraalsõrmust ja veel rida katkendikesi, mis võivad kuuluda spiraalsõrmustele. Nendest 
arvudest näeme, kui  massiliselt neid esineb eriti Põhja-Eesti kalmetes ka Harjumaal, 
vastupidi Lõuna-Eesti kalmeinventaridele, millele juba Hausmann ja Friedenthal on 
tähelepanu juhtinud.152 Ka uuematel kaevamistel kogutud ainestik näitab, et see suhe on tõesti 
olemas. Seega liitub ka selles asjas Nurmsi kalme oma panuste iseloomult esijoones Virumaa 
kalmetega. 

Nurmsist on ümmarguse lõikega traadist spiraalsõrmuseid 8 ja üleminekuvorme 3,153 
kolmekandilise lõikega traadist 6,154 lamekumerast traadist 72,155 õõnespaelseid 1 ja paelseid 
5,156 paelsest ja soontega välisküljel 5157 ja laienevate osadega 6 tükki.158 Umbes sama suhet 
võime mujalgi Eestis märkida. Lamekumera lõikega spiraalsõrmused on Eestis valdavas 
ülekaalus kuna ümmarguse ja kolmnurkse lõikega spiraalsõrmuseid esineb suhteliselt vähe.159 

Ümmarguse lõikega traadist spiraalsõrmused on Nurmsis lihtsad, ainult ühel on otsad 
ristjoonitud (joon. 21:14). Vaevalt saab seda tüüpi vanemaks pidada, nagu Friedenthal teeb.160 
Tegelikult esinevad nad nähtavasti paralleelselt teiste vormidega, kusjuures nooremal rauaajal 
on see kõige levinum. Keisriajal esineb neid eriti Samland-Natangenis, kuid ka Põhja-Lätis.161 
Eestis leidub neid esijoones nii Viru- kui Harjumaal. Lamedam lõige on juba Nurmsi 
spiraalsõrmustest AI 2486:106 a ja 2533:2, kuna erinevaks vormiks on joon. 18:15, mille 

                                                           
146 Üllatav sarnasus vastavate sõrmuste latene-kultuuris, näit. Jakob Heierli Urgeschichte Schweiz 
(puudub Kirjanduse loetelus), joon. 398 ja lk. 387; Pič 1905, tahv. VII; Miske 1908, tahv. XLV:47; 
kuid esinevad Venes ka nooremal rauaajal, UAK 15, 152, joon. 321, 320. 
147 Blume 1912, 60. 
148 Gaerte 1929, joon. 178 c; Sb Prussia XVIII, tahv. XIV; Tischler 1879, 233 (märgitud rooma 
päritolu); Sb Prussia XXIII, 426 jj. 
149 Nerman 1935, 75 jj. 
150 Aspelin 1877–1884, joon. 1048, 1050 j.t. 
151 Vadja alal v.t MAP 29, 34:7, tahv. XXV:24, 29, 38. 
152 Hausmann 1896, 35 jj.; Friedenthal 1911, 27; Moora 1932, 34. 
153 Paide m., nr. 8 (joon. 21:14), 14; AI 2481:65, 146; 2486:39; 2533:48 a (joon. 19:1), 89 b, 147; 
2486:106 a; 2533:2, 49 a (joon. 18.159. Vrd. Paide m. nr. 10. 
154 AI 2432:27 a (joon. 21:8), 40; 2486:50, 53 (joon. 18:14); 2533:59, 112. Vrd. AI 2486:133. 
155 Paide m., nr. 9 (joon. 21:15), 10, 12, 15–17, 18 (joon. 21:17); AI 2432:2, 4 a, 11, 23 d, 25 a, 43, 47 b 
(joon. 19:2), 48, 52; 2481:2 (joon. 19:3), 4, 8, 9, 17, 19, 22, 31, 32, 35, 41, 45 (joon. 19:11), 51 a, 54, 
59, 61, 62 (joon. 19:4), 81 a, 83, 84 (joon. 19:5), 90 (joon. 19:8), 91 a, 97 (joon. 19:6), 107 a, 111, 113 
a, 113 b, 114, 120; 2486:14, 28, 37, 63 a (joon. 19:9), 71 c, 82 b, 83, 110 a, 112 (joon. 19:10), 121, 133, 
148–149 (joon. 19:7), 190, 198; 2533:4, 66, 67, 103, 107; 3323:16, 22, 67, 167 (joon. 21:3), 170, 171 
(joon. 19.13), 191, 225. 
156 AI 3323:217 (joon. 19:12); 2486:84 b (joon. 19:14), 144 (joon. 19:15), 145 (joon. 19:16); 2333:35; 
2481:3 (joon. 19:23). 
157 Paide m. 36/37 (joon. 21:13); AI 2486:156, 98, 114 (joon. 19:17); 2533:40 b (joon. 19:18). 
158 AI 2481:85 (joon. 19:9); 2432:39 (joon. 19:21), 53; 2481:25 (joon. 21:6), 104 (joon. 19:22); 2533:3. 
159 Näit. Jäbara B kalmes lamekumeraid 81, ümmargusi 14, kolmnurkseid 3, õõnespaelseid 5, paelseid 
13; Reinapis need arvud: 23, 9, 6, 1, 10; Jäbara E-s: 53, 2, 5, 2, 3; Padas: 22, 19, 4, 1, 13 jne; Ojaveski 
kohta vt. Friedenthali andmed Beitr.Estl. XX, 37. 
160 Beitr.Estl. XX, 37. 
161 Moora 1938a, 460 jj. 
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traadi sisekülg on kumer ja väliskülg lame. Viimati mainitule vastavaid spiraalsõrmuseid 
tunneme ka mujalt Eestist.162 Väga varaste vormide hulka ta ei näi kuuluvat. 

Kolmnurkse lõikega spiraalsõrmused on lihtsad ja ilustamata, paatina tõttu lõige tihti 
ebamäärane. Erinev on AI 2432:40, mille üks ots näib olevat õõnespaelne. Kolmnurkse 
lõikega spiraalsõrmused pole Eestis eriti levinud, kuid neid esineb üksikult maa eriosades, 
seejuures ka III ja V–VI saj. peitleidudes.163 Levinenum on see tüüp Lõuna-Lätis, Meemeli 
alal ja Masuurias, kus esineb samas ajavahemikus kui Eestis,164 kuid Lätis ka nooremal 
rauaajal. 

Lamekumera lõikega spiraalsõrmuseid on Nurmsist kokku terveid ja katkendeid 72 
eksemplari. Nendest on eraldi nimetamisväärt ainult mõned. Eriti tugevast massiivsest traadist 
on joon. 19:2, millele tugevuselt vastavad joon. 19:8 ja AI 2481:4. Kõik teised on õhemad ja 
õrnemad. Joon. 19:7 on ka suhteliselt laiast lamekumerast paelast, pole aga nii paks kui 
eelmised. Sellised tüsedad ja laiad eksemplarid esinevad harvem võrreldes peenematega, 
kusjuures neid leitakse esijoones Virumaa kalmetes. Nähtavasti on need spiraalsõrmused 
vastavaks kaasnähteks Kirde-Eesti suurtele tüsedatele ehtevormidele ja metallkäsitöö 
maitsele. Seejuures on iseloomulik, et kõik tüsedamad ja laiemast paelast, ka ümmarguse 
lõikega, spiraalsõrmused harva teevad üle 3 keeri, tavaliselt ikka 2 ja isegi 1½ keeri. 
Õrnemate spiraalsõrmuste juures on keeride arv aga üle 3 tavaline. 

Ilustusviisilt omapäraseks spiraalsõrmuseks on Nurmsis joon. 19:8, mille otsad on 
profileeritud ja ilustatud 3 ristsoonega kolmes rühmas. See orneerimisviis, mis näib seisvat 
ühenduses loomornamentikaga.165 Selliseid loomapäid meenutava ornamendiga 
spiraalsõrmuseid tunneme mitmeid Põhja-Eestist.166 Nendega on lähedases seoses 
vähekeerilised, võrdlemisi tugevad spiraalsõrmuse, mille otsad orneeritud soonrühmade ja 
nõgudega167 või ainult ristsoontega.168 Sama ornament esineb paralleelselt ka käevõrude 
juures.169 Teistel spiraalsõrmustel Nurmsist on ornament tavaline rist- või põikjoontega otsade 
ilustamine.170 Vastamisi põiki asetatud joonrühmadega on ilustatud eksemplarid joon. 19:3–4 
ja siksakkjoontega joon. 19:11. Kuuseoksa ornamenti näeme joon. 19:10 juures. Friedenthal 
peab seda V saj. tunnuseks, kuna sama ornamendiga spiraalsõrmus esineb Kambja 
aareleius.171 Samasugune spiraalsõrmus aga esineb III saj. peitleius Kiius (EmKÜ 71:5). 
Lõuna pool, kus traadi lõige on tavaliselt kolmnurkne, on ka see ornament levinenum,172 kuid 

                                                           
162 Jäbara B (AI 3172:1037, 1150), Jäbara E (AI 2684:203), Kobratu (AI 2249:22), Lagedi (haud 
XIII:43), Pada (AI 2655:183), Purtse-Matka (AI 3337:4), Unipiha (ÕES 1995:46), Verevi (AI 
2817:227) j.m. 
163 Kiiu, Kuusalu khk. (EmKÜ 71:5); ERM Ar. IX/X, 214, nr. 9. 
164 Moora 1938a, 459 jj. 
165 Vrd. vastavad ehted Moora 1938a, 299 jj.; vrd. käevõru Sb Prussia XXIII, 229, joon. 76. 
166 Jäbara B (AI 3172:886), Jäbara E (AI 2604:427, 455, viimane avaldatud ESA III, 105, joon. 7:21), 
Järve (Hausmann 1896, tahv. I:68 vrd. ka 66), Pada (AI 2655:379), Rae (EmKÜ 9:36, 38), Äntu 
(EmKÜ 246:15) j.m. Kui eelmised on massiivsemad ja otsad sirglõikelised, siis esineb nendega kõrvuti 
rühm ussipääotsiseid ristsoonte ja ”hohlkehledega” ilustatud peenemaid spiraalsõrmuseid, nagu: Essu 
(EmKÜ 83:124, 125, 155), Kurna (Friedenthal 1911, 11, nr. 33–36), Lagedi (Spreckelsen 1928, 47, 49, 
nr. 6, 7, 46), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 24, nr. 126, 128), Purtse-Matka (Beitr.Estl. XV, 207, nr. 1, 2; 
XXI, 38, nr. 156); Rae (EmKÜ 9:36–38, 49; 361:16); Saha (Beitr.Estl. VI, 398, 3 eksempl.); Väo, 
Jõelähtme khk. (EmKÜ 55:3), Äntu (EmKÜ 243:17). 
167 Essu (EmKÜ 83:121, 142), Jäbara B (AI 3172:203, 305, 403, 518, 577, 677), Jäbara E (AI 2604:55, 
86, 397, 461), Leedu (Paide m. nr. 21), Liimala, Lüganuse khk. (AI 2673:17), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 
24, nr. 116–128, 161, 171), Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 29, nr. 11), Rootsi, Jõelähtme khk. (EmKÜ 
317:6), Saha 1 eks., Verevi, Sandimärdi (AI 2817:161, vrd. käevõru :232), Äntu (EmKÜ 3845:3, 64, 
99). 
168 Essu (EmKÜ 83:120), Järve (Hausmann 1896, tahv. I:66), Lagedi (Spreckelsen 1928, 49, nr. 48), 
Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 29, nr. 8, lk. 33 jj., nr. 19, 33, 121), Äntu (EmKÜ 243:26; 3845:57) j.m. 
169 Fornvännen 1917, 154, joon. 1 c; Hackman (aasta?), tahv. 8:10. 
170 AI 2432:11, 23 d, 25 a; 2481:4, 22, 31, 51 a, 84 (joon. 19:5), 111; 2486:63 (joon. 19:9), 83, 133; 
2533:66, 107; 3323:67, 171 (joon. 19:13). 
171 Beitr.Estl. XX, 37, vrd. lk. 24, nr. 177. 
172 Moora 1938a, 459; Congr.sec. 1930, 446, nr. 144. 
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esineb samuti Eestis lamekumera lõikega eksemplaride juures.173 Sellepärast pole mingit alust 
selle ornamendi põhjal lähemalt eset dateerida. Ka vintornamendiga spiraalsõrmuseid on 
mitmeid Põhja-Eestist, kuna kõige tavalisem ilustamisviis on ristsoonine. 

Õõnespaelseid spiraalsõrmuseid on leitud Nurmsist ainult üks (joon. 19:12). Ka neil 
sõrmustel ei esine kunagi üle 3 keeri, keerid on tavaliselt lahtised, otsad enamuses teravnevad 
ja lihtsa ornamendiga. Need sõrmused esinevad ainult Põhja-Eestis, eelkõige Virumaal.174 
Kõrvuti nendega esineb mitmesuguseid, mille sisekülge pidi ka jookseb sooneke või nõgu, 
mis aga eelkirjeldatutest siiski erinevad.175 Õõnespaelsed spiraalsõrmused osutavad jälle 
Järva-Virumaa ainelise kultuuri lähedusele. Ajaliselt kuuluvad need sõrmused III–IV saj., 
Nurmsi vastav eksemplar võib-olla III saj. 

Täiesti lamenenud, paelse lõikega traadist spiraalsõrmuseid on Nurmsist leitud 5 
tükki. Need moodustavad Eestis omaette rühma tüüpiliste tunnustega. Täielise paelsuse, osalt 
plekitaolisuse, kitsenevate või teravnevate otsade ja sageli ka sisselõigatud kriips-ornamendi 
poolest on see spiraalsõrmuste rühm paralleelne käevõrudele, mida mainisime lk. 98, viites 
103. Traat on üleni ühtlane lame, keeride arv ei tõuse üle 3. Neid spiraalsõrmuseid esineb 
ainult Viru- ja Järvamaal176 nagu vastavad käevõrudki. Nende järjekindel esinemine II–V saj. 
inventari hulgas dateerib nad üldiselt, kuid ei võimalda detailsemat määramist. 

Teise omaette rühma moodustavad paelsed spiraalsõrmused, mille välisküljel jookseb 
13 soont, mis võivad olla teravamad või laiemad. Nurmsist on neid leitud 5 tükki. Kõige 
lihtsamal on välisküljel 1 madal nõgu kogu pikkuses.177 Teised, millel on piki väliskülge 2 
soont, meenutavad (eriti katkenditena või olles orneeritud ) käevõrusid, milliseid käsitlesin lk. 
98, viites 106-107.178 Tervetel eksemplaridel näeme, et otsad muutuvad kitsamaks või on 
koguni ilustatud ristsoontega, kuna mõnedel piki nõgusid on siksakkornament, nagu paaril 
eelmiselgi. Veel arvukama soonte resp. nõgude arvuga võrusid esineb harva.179 Nagu näeme, 
on need spiraalsõrmused laiema levikuga, kui eelmised, esinedes ka Soomes ja näivad 
ulatuvat ajaliselt kuni keskmisse rauaaega. Eelmise rühmaga näib geneetiline side puuduvat, 
nende spiraalsõrmuste keeride arv pole nii järjekindel, ornamendis on erinevused jne. 
Hackman näeb nendes mitme soonilistes spiraalsõrmustes Skandinaavia sõrmuste mõju, 
milliste kumerad tsoonid olla Soomes (ja Eestis) lamenenud ja vahel lahutatud ainult 

                                                           
173 ESA III, 105, joon. 7:25; Arkna (EmKÜ 104:31); Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 24, nr. 170) jm. 
174 Peale Nurmsi veel 1. Aarla (EmKÜ 235:56). 2–3. Essu (EmKÜ 83:64, 118). 4–6. Jäbara B (AI 
3172:674, 1094, 1101). 7. Jäbara C (AI 2617:123). 8. Jäbara E (ESA III, 105, joon. 7:26 ja Moora 
1932, joon. 24:18). 9. Järni, Rakvere khk. (AI 2519:8). 10. Järve (Hausmann 1896, tahv. I:28), 11. 
Kohtla, Jõhvi khk. (AI 3905:13). 12–16. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 24, nr. 100–104). 17–18. Peeri 
(Hausmann 1896, tahv. II:76, 77). 19–20. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 34, nr. 44, lk. 37, nr. 136). 21. 
Rae (EmKÜ 361:12). 22. Rohu, Simuna khk. (EmKÜ 106:4). 23–24. Äntu (EmKÜ 243:15; 3845:76). 
175 1. Essu (EmKÜ 83:127). 2–3. Jäbara B (joon. 20:6–7). 4. Jäbara E (joon. 205). 5. Ojaveski 
(Beitr.Estl. XX, 24, nr. 171). 6–8. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 33, nr. 19, 25; AI 3337:3). 9. Rae 
(EmKÜ 9:36). 10. Türsamäe (joon. 20:8, lg. ümmargune). 11. Äntu (EmKÜ 243:21). 
176 Peale Nurmsi: 1. Aa, Lüganuse khk. (AI 2828:3). 2–3. Aarla (EmKÜ 235:45, 46). 4–7. Jäbara B (AI 
3172:630, 1063, 1088, 1119). 8–9. Järve (Hausmann 1896, tahv. X:7, 30). 10–12. Pada (AI 2655:46, 
101, 330). 13–14. Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:72, 73). 15–19. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XVIII, 17, 
nr. 13–14, lk. 22, nr. 15–17). 20–22. Reinapi (AI 2488:122; 2496:8, 51). 23. Äntu (EmKÜ 3845:48). 
Nendest erinev on ajaloolise aja algusse kuuluv spiraalsõrmus tüüpi Tallgren 1925, joon. 198, ülal 
paremas nurgas, mille levikupilt ka hoopis teine. 
177 Joon. 21:13; AI 2486:156; mujalt Eestist tunneme selliseid: Jäbara B (AI 3172:74), Kivivare (ÕES 
2011:16, 58), Lagedi (Spreckelsen 1928, 38, nr. 55, 56 esimene orneerit.), Oru Mikuri (AI 2430:6), 
Valgma (Paide m. nr. 18, orneeritud, võib-olla ka nr. 43). 
178 AI 2486:98 ja joon. 12:17; mujalt Eestist: Essu (EmKÜ 83:158, 159), Jäbara B (AI 3172:65, 397), 
Kivivare (ÕES 2011:16), Lagedi (Spreckelsen 1928, 48, nr. 24), Malla (Hausmann 1896, tahv. III:62), 
Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 25, nr. 181, 240, 241, 246, 247, neist mitu hõbedast, orneeritud), Purtse-
Matka (Beitr.Estl. XXI, 37, nr. 128), Reinapi (AI 2488:129), Verevi, Läätsa (AI 2766:38). Soomes 
esineb neid ka Hackman (aasta?), tahv. II:9; FM 1916, 62, joon. 33; Helsinki KM 5580:24 (Uskela 
Isokylä) jm. 
179 Nurmsist joon. 19:18; Jäbara (AI 2834:35); vrd. kinnine sõrmus Peerist Hausmann 1896, tahv. II:56; 
Soomest Hackman (aasta?), tahv. II:1, 11. 
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sisselõigatud joontega.180 Tüüp tahv. 11:9 peab ta koguni alates keskmisest rauaajast leidudes 
esinema hakkavate laia keskkilbiga spiraalsõrmuste üleminekuvormiks. Vastavad keskkilbiga 
sõrmused kujunevad tõenäoselt siiski juba Lõuna-Idabaltikumis välja. Mõnevõrra 
paralleelnähte moodustavad aga otsplaatidega spiraalsõrmused, millistest allpool, ja 
lamenenud käevõrud tüüpi joon. 17:4 ja 18:2. Võrreldes Soomega esinevad vastavad 
spiraalsõrmused Eestis korduvalt vanemates kombinatsioonides. Teiselt poolt võib-olla polegi 
välisküljel soonitud paelsete spiraalsõrmuste juures ühtse rühmaga tegemist, vaid kus 
eeskujusid on õieti mitu, või siis algseks kujuks on just kahesooneline resp. –nõoline, 
järeldades mainitud eeskujudest, kuna teised on saadud lihtsustamise või tsoonide lisamise 
teel. 

Otsaplaatidega spiraalsõrmuseid on Nurmsist leitud üks katkend joon. 19:9. See tüüp 
on esindatud Viru-, Järva- ja Harjumaalt, – ning moodustab paralleelse nähte 
skandinaaviapärastele plaatotsistele kaelavõrudele, milliseid pikemalt on analüüsinud 
H.Moora.181 Ajaliselt kuuluksid vastavalt IV–V saj.182 

Keskplaadiga spiraalsõrmuseid esineb Nurmsis kahte liiki, ühtedel laienev keskosa 
harjaga, teistel ilma. Ilma harjata on 2 eksemplari (joon. 19:21 ja AI 2432:53). Nendel 
keskosa laieneb aeglaselt ja on täiesti lame, ornamendita, kuna otskeeridel on lamekumer 
lõige. Sarnaseid tunneme ka mujalt Eestist, mis ajaliselt kuuluvad V–VI saj.183 Selliseid 
spiraalsõrmuseid hakkab esinema alates V saj. Leedu- ja Masuuria alal, kus nad tavaliselt on 
ilustatud.184 Peale Eesti on need sõrmused ulatunud ka Soome.185 Nagu nende levik Eestiski 
näitab, ei keskendu nad eriti ühtegi maa osas, puuduvad aga koguni Virumaa 
rannikkihelkondades. Kui nende eeskujud on levinud maateed, on mõnevõrra imelik nende 
puudumine Läti alal, kui aga veeteed, siis on nad ulatunud siia eeskätt Harju sadamate kaudu. 

Kolmel Nurmsist leitud spiraalsõrmusel on piki keskplaati hari (joon. 21:6, 19:22 ja AI 
2533:3). Umbes samasuguseid vastavaid spiraalsõrmuseid tunneme ka mujalt Eestist.186 Paar 
eksemplari on ulatunud Põhja-Lätti187 ja neid esineb ka V–VI saj. Soomes.188 Need sõrmused 
on kohaliku, võib-olla eeskätt Virumaa metallikäsitöö kujundatud tõenäoselt eelmiste sileda 
keskplaadiga ja plaatotsiste spiraalsõrmuste resp. ka välisküljel soonitud spiraalsõrmuste 
eeskujul.189 Laieneva keskplaadiga spiraalsõrmuseid valmistatakse pidevalt ka hiljem kuni 

                                                           
180 Hackman (aasta?), 226; ka spiraalsõrmustena Schetelig 1912, 36, joon. 74; võiks olla mõeldav 
ühenduse tagasiulatumine koguni eelrooma rauaaega vrd. Acta Arch. V (1934), 34, joon. 20 b, 
milliseid võrdle näit. Malla ja Purtse-Matka eksemplaridega. 
181 Moora 1938a, 299 jj., spiraalsõrmused loetletud lk. 301. 
182 Hackman, Festschrift Bezzenberger, lk. 76 dateerib nad 300 ümber või IV saj. algusse. 
183 Peale Nurmsi: 3–4. Essu (EmKÜ 83:91, 2 katkendit). 5. Kurla, Määru, Pilistvere khk. (EmKÜ 
149:4). 6. Kurna (Friedenthal 1911, 11, nr. 65). 7. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 25, nr. 249). 8. Paali (AI 
3825:2, hõbedast, otskeerid tihedate ristsoontega, piki plaadi servi sooni. 9. Rae (EmKÜ 361:18, 
rauast). 10. Saha (Beitr.Estl.VX, 398, nr. 75). 11. Valgma (Paide m. nr. 30). Dateerimise kohta vt. ka 
Friedenthal 1911, 27 jj. ja Beitr.Estl. XX, 38. 
184 Sb Prussia XIX, 41 jj., haud 2, 55, 106, 115, 128 (Daumen); XXII, 133, 155, 159, 162, 175; Gaerte 
1929, joon. 236 c; Moora 1938a, 462, kus mainitud ka Kesk-Vene leide; -enamus siin mainitud 
Idapreisi sõrmustest kuulub VI–VII saj. 
185 Nendest varaseimad V–VI saj. Uskela Isokyläst (Helsinki KM 5580:76, 6658:165, FM 1911, 50, 
1916, 60) ja osalt juba hilisemad Kaarina Ristimäki, Laitila Kansankoulumäki, Lieto Sauvala, Maaria 
Sarumäki, Kynämäki Franttila j.m. 
186 Peale Nurmsi: 4–5. Jäbara B (AI 3172:117 ja joon. 20:9). 6. Jäbara E (ESA III, 105, joon. 7:11). 7. 
Kardla, Nõo khk. (ÕES 2415 c:15). 8. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 25, nr. 248, hõbedast). 9–11. Paali (AI 
3235:59 ja joon. 20:10). 12. Pada (AI 2655:443). 13. Saha (Beitr.Estl. VI, 398, nr. 74). 14. Türsamäe 
(ÕES 2012:II:24). 
187 Moora 1938a, 462. 
188 Varaseim Uskela Isokyläst (Helsinki KM 6668:18; FM 1916, 60, joon. 30), teised juba mõnevõrra 
hilisemad: Kaarina Ristimäki, Lieto Sauvala, Maaria Sarumäki, Tenhola Fasterby j.m. 
189 Vrd. spiraalsõrmused Jäbara B-st (joon. 20:9) ja Ojaveskist, neist esimesel piki plaadi servi sooned, 
nii, et keskele jääb lai lamekumer tsoon, teise laienenva keskosa lõige lamekumer, orneeritud siksakiga, 
mis mitmeti meenutavad nn. välisküljel tsoonitud spiraalsõrmuseid, vt. lk. 107, viide 178. Vrd. katkend 
Reinapist (AI 2496:54). Ääresoonte lühendamisel võis keskele hari tekkida, vrd. Paalist nr. 77 ja joon. 
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ajaloolise ajani, kusjuures keskplaat on nii harjaga kui harjata, noorema rauaaja eksemplaridel 
osalt väga maitsekalt orneeritud. Seejuures leidub neid peale Eesti ka Soomes ja Lätis.190 
Ornamendi ja mõne tehnilise üksikasja tõttu on keskmisse rauaaega kuuluvaid sõrmuseid 
siiski võimalik eraldada noorema rauaaja ja juba vormilt degenereerunud ajaloolise aja algosa 
sõrmustest. 

Peale eelpool kirjeldatud spiraalsõrmuste on Nurmsist leitud veel terve rida, arvult 
umb. poolsada, igasugu katkendikest ja pronkstraadi tükki, mis võiksid kuuluda 
spiraalsõrmustele. Nende juures aga pole põhjust pikemalt peatuda. Sarnaseid katkendikesi ja 
pronkspaela otsakesi leidub ka kõigis teistes kalmetes, tunnistades, kuidas panuseid ja ande 
purustati ja vormilt tundmatuseni moonutati ka siis, kui nad koos laibaga rüüval pole olnudki. 

Spiraalsõrmuste kasutamine kalmeinventaride järgi on III–V saj. olnud eriti levinud 
kivikalmete alal, eeskätt aga metallirikkas Kirde-Eestis. Balti suguharude alal on neid 
kalmetes tunduvalt vähem, kuna germaani suguharude alal on nende levik nähtavasti õige 
hõre.191 Seejuures on märkimisväärt, et mitmed spiraalsõrmuste ja üldse sõrmuste vormid 
kordavad miniatüürsemalt vastavaaegseid käevõrusid ja osalt isegi kaelavõrusid ning nende 
ornamentikat. Ajaliselt oleksid spiraalsõrmused küllalt ebamääraseks ja enamuses tunnusteta 
materjaliks, nagu osalt spiraaltorukesedki ja teised massartiklid. Lihtsad spiraalsõrmused 
kestavad keskmisse rauaaega, ilma et nende kujus mingit muutust oleks märgata. Nooremal 
rauaajal ei moodusta spiraalsõrmused Eesti kalmetes enam massartiklit, on isegi harvemad 
kui Läti alal,192 kusjuures eelistatum on ümmargusest traadist moodustatud tihedasti vastamisi 
hoiduvate keeridega spiraalsõrmus. Seepärast on tihti isegi spiraalsõrmuste järgi võimalik 
määrata kalme resp. leiu kuulumist vanemasse või nooremasse rauaaega. Seega oleks Eestis 
spiraalsõrmuste kõige massilisema kasutamise ajaks rooma rauaaja teine pool. Ka Nurmsi 
spiraalsõrmused näivad kuuluvat ajavahemikku 200–500. Nende jagunemine kalme eriosade 
vahel on samuti enam-vähem tasakaalus, kusjuures siiski kõige rohkem on annud müüride N–
K vahe, mis on ühtlasi rikas just hilisematest vormidest. 

                                                                                                                                                                      
20:10. Otsplaatidega spiraalsõrmuste juures otsplaadid algavad ikka kaunis järsu laienemisega, mitte 
aeglasega nagu lameda keskplaadiga spiraalsõrmustel. Harjaga keskplaadiga spiraalsõrmuste juures 
näit. Saha ja ühe Nurmsi (joon. 19:9) eksemplari juures toimubki laienemine järsumalt, mis võiks 
viidata plaatotsiste spiraalsõrmuste eeskujule. 
190 Tallgren 1925, 101; RK, tahv. 21:6, 10, 16; Kivikoski 1939, 185 jj. 
191 Moora 1938a, 458 jj.; Kivikoski 1939, 184 jj.; Tischler 1879, 233; Hackman, 226. 
192 RK, lk. LXVI, XLI, XIV; Tallgren 1925, 100 jj. 
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F. NAASTUD JA VÖÖOSAD 
 
Mõnevõrra ebamäärane on pronksrõngake lamekumera ristlõikega, kusjuures lame osa 

on allapoole, kuna pealmine kumer osa on peente põiksoonekestega kaetud (joon. 20:3). 
Sarnaseid rõngakesi tunneme ka teistest kalmetest Eestis.1 Enamus nendest kuulub 
ehtenööpidele, kus lamedale alusele on kinnitatud kontsentrilised, pealt kärbitud rõngakesed, 
milliste keskel sakilise rõnga sees sinisest klaasmassist silm, mis pealt kumer.2 Vastavalt on 
need rõngad mitmesuguse läbimõõduga ja võivad kergesti eralduda aluselt. Selliseid ehteid 
esineb üksikuna Lätis, rohkem aga Idapreisis ja Skandinaavias, kuuludes III-IV saj.3 Osalt 
piiravad need ringid aga pronksplekist kummitud naastu, mis ilmselt asendab eelmist 
klaasmassi (Purtse-Matka, Verevi). Peale nende esineb samasugust tehnikat – klaas- või 
emailmassi ümbritsemist kärbitud rõngastega – Idapreisis ka nõelte, kaelavõrude ja vööosade 
juures, üldse tasapindadega esemetel.4 Nende Meemelialale tüüpiliste tutulusnõelte juures 
esineb ilustamine tihti üksnes kontsentrilistest rõngastest mitmesuguse läbimõõduga, nagu 
üks selline nõel on leitud ka Jäbara B kalmest.5 Viimati mainitud nõelal ongi enamus pealt 
kärbitud erisuuruses rõngaid lahti tulnud. Seega võib nende rõngakeste eraldi leidmise puhul 
küsimusse tulla kõik mainitud kolm võimalust, kusjuures ajaline kuuluvus III-IV saj. 
piiridesse jääks samaks. 

Kummitud naastudest on kõige lihtsamad sirge servaga ja kahe augukesega servades 
ümmargused kublad, lm. 7-9 mm, kõrgus kuni 3 mm (joon. 14:22 ja AI 2481:136 ja kolmas 
numbrita katkend Raadil). Eestist on sarnaseid kublakesi leitud ainult üksikuid.6 
Samasuguseid esineb väljaspool Eestit Ojamaal, Idapreisis ja Visla alal ning Soomes.7 Need 
on olnud õmmeldud või kinnitatud peakattele või –ehtele, kuid Ojamaal on neid leitud ka 
teistel kehaosadel laibahaudades, eriti vöö piirkonnas. Ühel puhul esinesid peas, katsid kogu 
rinda kuni puusadeni ja leidusid ka veel jalgadel. Ojamaal esinevad nad hilislatene’is ja I 
sajandil on levinud sealt Visla piirkonda ja Idapreisisse, kus nad kuuluvad per. B inventari 
hulka. Tõenäoliselt on nende kandmise komme sealt Põhja-Eestisse ulatunud koos järgmiste 
naastudega. 

Teised naastud Nurmsist on eelmistest suuremad, samuti ümmargused, läbimõõduga 
23,5 mm ja kõrgusega kuni 6 mm, keskmist kummi piirab piki serva alt kummitud 
kontsentriline ring, mille ja keskummi vahele jääb nõgus soon, milles diametraalselt 2 
augukest (joon. 14:17, 21 ja 23:1 ja AI 2481:52, 67, 88, 96; 2486:96). Kuna need naastud 
peagu kõik on leitud võrdlemisi ligilähedalt, võib arvata, et nad üheaegselt on kalmesse 

                                                           
1 Aa, Lüganuse khk. (AI 2662:10); Arkna (EmKÜ 104:35); Jäbara E (ESA III, 105, joon. 7:17, 7:16 on 
nähtavasti eelmise alus); Kobratu (AI 3357:65); Kurna (Friedenthal 1911, 13, nr. 103, 104); Lagedi 
(Spreckelsen 1928, 56, nr. 32, 34); Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 28, nr. 311, 313-320); Purtse-Matka 
(Beitr.Estl. XXI, 33, nr. 13, 15, 21); Rõa (Moskva Ajal.m.); Saha (Beitr.Estl. VI, 399 jj., nr. 134-143); 
Verevi, Sandimärdi (AI 2817:378). Tallgren 1922, 112 nimetab veel Kambjast, kuid nähtavasti eksib. 
Mõned eksemplarid Sahast ja Ojaveskilt on hõbedast. 
2 Jäbara E, Kurnas, Lagedil, Ojaveskil, Rõas ja Sahas; Rootsi, Jõelähtme khk. ka selline klaasketas 
(EmKÜ 317:8) 
3 Moora 1938a, 365; Friedenthal 1911, 31. 
4 Gaerte 1929, joon. 170, 181 c, 176; vt. ka Moora SMYA XL, 86 jm.; Moora 1938a, 197. 
5 AI 3172:1018; vrd. Gaerte 1929, joon. 170 d; vt. ka Spreckelsen, Beitr.Estl. VI, 399 jj. 
6 Järve (Hausmann 1896, tahv. I:59); Lõõla (Paide m. nr. 34); Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 28, nr. 337-
339); Pada (AI 2655:133, 143); Rae (EmKÜ 9:56, 57); Saha (Beitr.Estl. VI, 401, nr. 155); Verevi, 
Sandimärdi (AI 2817:14); Vrd. lk. 110. Teine liik on samasugused kuid augukesteta, alusele on need 
kinnitatud serva alla keeratud haagikestega: Lagedi (Spreckelsen 1928, 59, nr. 83); Oru, Mikuri (AI 
2430:47); Valgma (Paide m. nr. 46-49, 53, 56-64). Kolmas liik on pisikesed nelinurksed, keskel 
kummitud muhuga, servad alla keeratud: Lagedi (Spreckelsen 1928, 39, nr. 82); Ojaveski (Beitr.Estl. 
XX, 28, nr. 341); Pada (AI 2655:241, 243, 245, 252); Purtse-Matka (Beitr.Estl. XVIII, 17, nr. 20; XXI, 
33, nr. 18, 24, 29). 
7 Almgren-Nerman 1923, 19 jj., joon. 145; Gaerte 1929, joon. 146 e; Alt-Preussen 7 (1942), 16; Elbingi 
Muuseum 982:g-h, 125 esimest liiki naastu “Neustädter Feld’ilt”; Uskela Isokylä (Helsinki KM 
6658:91, 94, 114 augukesteta, 44, 66, 95, 99 2 augukesega servas, ovaalsed, avaldatud FM 1916, 57, j. 
24. 
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sattunud. Peale Nurmsi esineb sarnaseid naaste ka teistes Põhja-Eesti, eriti Harjumaa 
kalmetes.8 Nurmsi eksemplaridele vastavaid naaste tunneme ainult Idapreisist9 ja ühel puhul 
Soomest.10 Väikese tehnilise erinevusena asuvad Idapreisi (ja Soome) naastudel augukesed 
välisel kummitud ringil, Eesti naastudel aga nõos. 

Joon. 23:2 all on Nurmsist leitud veel paar katkendit pronksiribast, 3 alt löödud 
muhukesega. Tõenäoselt sarnaneb see AI 2533:90-le, mis on kaarjas plekiriba kummitud 
äärtega, mille vahel asub rida kummikesi.11 Samuti rea alt kummitud muhukestega ilustatud 
pronksplekikest näeme joon. 18:2. Samas tehnikas ilustatud pronksplekki leidub peamiselt 
Virumaa kalmetes.12 Kummitud muhukestega ilustamine oli moes mitmesugustel 
pronksplekist päälistustel, nii ka joomasarvenaastudel j.m. 

Kõik eelmised naastud on päälistanud riiet või nahka. Joon. 21:4-5 naastud on 
kinnitatud raudalusele, esimese juures on needidki alles. AI 2481:94 on raudkatkend, mida 
omal ajal on katnud võib-olla sarnane pronksplekist päälistus. (Samasse liiki on kuulunud ka 
AI 2533:90). Plekil asub keskel ikka kõrgem muhk, mis piiratud mitme alt kummitud 
kontsentrilise rõngaga. Plaadikesed ise on ikka ümmarguse kujuga. Võib-olla on neid plaate 
kasutatud vöö ilustemiseks või kuuluvad mõõgatupele. Neid on leitud ka teistest Eesti 
kalmetest.13 Samaviisi kummitud pronkspäälistuse tunneme veel Idapreisist.14 Publitseeritud 
ainestiku alusel tekib mulje, nagu oleks igasugu kummitud naastukesi kasutatud eriti 
Idapreisis. Eestis näib aga nende pea-esinemisala olevat Põhja-Harjumaal, kus igas suuremas 
kalmes võib leida vasteid. Virumaa rikkaliku ainestiku juures pole nende vähene esinemine 
seal nähtavasti mitte juhuslik. Tõenäoselt esineb siin järjekordne viide Järva- ja Harjumaa 
asustuskeskuste omavahelisele suhtlemisele. 

Idapreisist on need päälistused asetatud per. B (I-II saj.) alla,15 Ojamaa per. IV:1 (I 
saj.)16 Eestis (ja Soomes) esinevad nad aga hilisemates kombinatsioonides, nähtavasti koguni 
mitte enne III sajandit. Näit. Lagedi kalme XV, kust me leidsime Nurmsi naastudele kõige 
arvukamalt paralleele algab alles ca 300 paigu, samuti ei esine Kurnas vanemaid kui III saj. 
esemeid. Seega Eestis näivad käsitletud naastud esinevat ikka III-V saj. vormidega koos. 

Lihtsad kummis naastukesed raudneedikesega keskel, milliseid Nurmsist on leitud 20 
tükki (joon. 22:12), kuuluvad nooremasse rauaaega. Neid leidub nii teistes rooma raua-aja 
leide annud kalmetes17 kui ka puht noorema raua-aja kalmetes.18 Nurmsi vastavad naastud 
kuuluvad ilmselt ühte kaasleidudega samade alanumbrite alt ja seega XI-XII saj. 

                                                           
8 Kurna (Friedenthal 1911, tahv. I:17-102); Lagedi (Spreckelsen 1928, 56, nr. 36-42); Oru, Mikuri (AI 
2430:47, auguga keskel kummi); Pada (AI 2655:121, 133, 143); Saha (Beitr.Estl. VI, 401, nr. 136); 
Valgma (Paide m., nr. 50); Äntu (EmKÜ 3845:4). 
9 Gaerte 1929, joon. 146 d; Alt-Preussen 7 (1942), 16; negatiiv AI 2511:6 (Jaskovka, Sensburgi maak.); 
nendele vt. kelti kultuurist võimalikke vasteid massiivsete pronksnööpidena Pič 1906, tahv. X:1, 5, 7, 
8, 10; Naastud mitme kaupa koos nagu Spreckelsen 1928, tahv. II:55 vt. Ukrainas sküüti-surmaati 
kultuuris Chanenko (1907) VI, tahv. V:524. 
10 Vähäkyrö Kaavontönkkä (Helsinki KM 9520:23, muu ainestik dateerub VII saj.). 
11 Võib-olla samasugune naast kui Jäbara E (ESA III, 102, joon. 6:6). 
12 Jäbara B (AI 3172:253, 402, 738); Järve (Hausmann 1896, tahv. I:39); Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 15 
jj. joon. 13:24, 29, 34, 42); Türsamäe (ÕES 2012:I:74); j.m.; Moora 1938a, 478 jj. 
13 Lagedi (Spreckelsen 1928, 56, nr. 44-45); Rae, Jüri khk. (EmKÜ 263:1); Verevi, Sandimärdi (AI 
2817:279); Üksnurme-Kukruse (EmKÜ 68/69:30). 
14 Gaerte 1929, joon. 146 b, 135 d; vt. ketassõlg Sb Prussia XXIII, 230; vrd. mõõgatupe ilustus 
Schetelig 1912, 54, joon. 123 ja eelmiste ketassõlgede kohta lk. 5; rauast vööosade kohta Friedenthal 
1911, 30. 
15 Tischler-Kemke 1902, tahv. X:6-8, vt. ketassõled VIII:1-3 ja nende dateerimine Sb Prussia XXIII, 
230 jj.; ka Gaerte käsitleb neid per. B all; vrd. siiski Friedenthal 1911, 31, kust näib, et nad sealgi 
kauem on kestnud. 
16 Almgren-Nerman 1923, 20. 
17 Lagedi (Spreckelsen 1928, 29, nr. 1, dateerimise suhtes vt. 71; 40, nr. 85; 47, nr. 19; 50, nr. 65; AI 
2520:11). 
18 Pööravere, Pärnu-Jaagupi khk. (Pärnu m. 357:42-58, 358:18-21, 23-25); AI 2053:9; Lätis Ikulda 
laiphauast (ÕES 1939:22); Leedust Telši maak. (ÕES 932:5-6). 
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Vööd oleme maininud juba mitmel juhul eespool. Tolleaegse riietuse juures oli vöö 
hädavajalik kinniti, et neid hoida koomal või üleval. Seega ühtlasi jõuame esemelise ainese 
analüüsis puht praktilisema ilmega osade juurde, kuigi ka sõled ja nõelad täitsid riietuses oma 
funktsiooni. Vöö oli nahast või riidest, nagu võib arvata, ja suleti pandlaga. Ka vöid võidi 
ilustada mitmesuguste naastudega. Ometi on meil vööosi suhteliselt harva leitud. Nurmsist on 
väikene nahakatkend, mis üleni kaetud pronksneedikestega (joon. 21:12). Oma väiksuse tõttu 
ei või me ometi kinnitada, kas see ongi pärit just vööst. Olles vasteteta, peab selle ajaline 
kuuluvus jääma lahtiseks. 

Pandlaid on Nurmsist leitud 3 eksemplari. Nendest vanim on koos rihmanaastu 
katkendiga, kujult ovaalne, lihtne (joon. 22:3). Lihtsamaid ovaalseid pandlaid on korduvalt 
leitud kivikalmetest, enamuses rauast, esiosa paksem ja lameda, ümmarguse või rombilise 
lõikega.19 Ajaliselt kuuluvad nad nähtavasti III-VI saj. piiridesse.20 Varematest pannaldest 
moodustavad need kõige arvukama rühma, olles tõenäoselt tarvitusel ka pikemat aega. Peale 
nende esineb Eestis veel ainult üksikuid III saj. kuuluvaid raudpandlaid,21 kuna järgmised 
kuuluvad juba V-VI saj.22 Tõenäoliselt põhjustab pannalde vähest arvu meie kalmeleidudes 
osaliselt asjaolu, et nad on valmistatud rauast, mis võib laguneda tundmatuteks killukesteks. 

2 teist pannalt Nurmsist kuuluvad XI-XII saj. (joon. 22:1-2).23 Samasugust valatud 
ornamenti esineb ka teistel esemetel, nagu näha RK, tahv. 19:10. Rihma otsnaastude äärtele 
eri plekiribade asetamine on XI-XII saj. tavaline. Teise pandla küljes olev raudhaak meenutab 
kujult teisi, korralikult töödeldud ja ilustatud haake nagu RK, tahv. 18:34-35.24 Tallgren 
dateerib need pandlad Nurmsist a. 1000 ümber. Kuna vastavad pandlad aga kuuluvad ühte 
teiste samast saadud esemetega nagu hoburaudsõlg joon. 13:1, siis on antud dateering ilmselt 
liiga varane, samuti arvestades pandla otsnaaste. 

Rihmakeel sulges rihma teise otsa, mis läbi pandla tõmmatud. Kuigi rooma raua-
aegseid rihmakeeli on leitud Eestist üle 30 eksemplari,25 ei ole nendest Nurmsist ometi ükski 
                                                           
19 Essu (EmKÜ 83:59); Iila (AI 3358:123, 179); Kambja (ÕES 1996:108); Kelleraugu, Viru-Nigula 
khk. (AI 3405:1); Kurna (Friedenthal 1911, tahv. I:79-85, 87; tahv. III:232, 233; tahv. IV:6; hiljem 
leitud kalme I B nr. 279; pannalde kohta tekstis lk. 29 jj.); Lagedi (Spreckelsen 1928, 40, nr. 92, 93; 48, 
nr. 28; 50, nr. 57; 58, nr. 70-73); Purtse-Matka (Beitr.Estl. XXI, 22, nr. 26, 27); Rae (EmKÜ 361:20, 
pr.); Saamueli (ÕES 1993:57); Valgma (Paide m. nr. 98). 
20 Soomes vt. Hackman 1905, tahv. 6:9, 10 ja 192; Kivikoski 1939, 59 jj.; Põhja-Saksamaal Blume 
1912, 45. 
21 Aarla (EmKÜ 235:72); Jäbara B (AI 3172:834); Kurna (tsit.t.tahv. I:86); Purtse-Matka (tsit.t., 29, nr. 
16); Türsamäe (ÕES 2012:I:73); viimane kuulub tüüpi Almgren-Nerman 1923, joon. 401, esimesed 
üldjoontes joon. 399; vrd. Blume 1912, 49 jj. ja Engelhardt 1865, tahv. IX:61 ja 57. 
22 Iru (Muistse Eesti linnused 1939, 82, joon. 47:3); Jäbara (AI 2834:51, vrd. Nerman 1935, joon. 156); 
Kirimäe (Schmiedehelm 1924, 24 jj.); Lagedi (Spreckelsen 1928, 50, nr. 55, 56); Paali (ERM Ar. IX/X, 
215, joon. 4:1, vrd. Nerman 1935, joon. 161, 162). Kirimäe tüüpi pannalde kohta pikemalt Moora 
1938a, 474 jj., need on nähtavasti seotud ka esimestena mainitud lihtsate ovaalsete pannaldega. Veel 
hilisemad vt. Iru (Muistse Eesti linnused 1939, 82, joon. 47:2), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 14, joon. 22) 
j.t. 
23 Neist üks avaldatud Tallgren 1925, 105:6, vasteid mainitud lk. 106; vrd. ka Muhu Viirakülast AI 
2635:1434, 1435; Kur.m. 36:4; Maidla, Kullamaa khk. (AI 3512:23); Ardu, Kose khk. (AI 3536:3); 
Haimre, Märjamaa (AI 2727:164); leiukoha teateta Kur.m. 84:35; MAP 20, tahv. 15:24 ja lk. 45. 
24 Tallgren 1925, 109; ka Lagedilt Spreckelsen 1928, tahv. II:42; otsnaastude plekiribade suhtes vt. 
Tallgren 1925, 108 ja Nerman 1933, joon. 121, 123, 135. 
25 1. Arkna (EmKÜ 104:36). 2-5. Essu (EmKÜ 83:53-56). 6. Jaagu, Kambja khk. (ÕES 2339:11a). 7. 
Järve (Hausmann 1896, tahv. I:58). 8-9. Kambja (ÕES 1996:8, 74). 10. Kivivare (ÕES 2011:36). 11-
13. Kurna (Friedenthal 1911, tahv. I:93, 94; IV:7). 14-17. Lagedi (Spreckelsen 1928, 25, nr. 4; 39, nr. 
75; 49, nr. 36; AI 2520:5). 18. Malla (Hausmann 1896, tahv. III:46). 19. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 29, 
nr. 302). 20-23. Pada (AI 2655:8, 28, 165, 244). 24. Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:90). 25-27. 
Reinapi (ERM Ar. II, 195, joon. 148:18, 20 ja lk. 198). 28-30. Saha (Beitr.Estl. VI, 400, nr. 149-151). 
31. Väike-Kareda, Peetri khk. (Paide m., nr. 4). Nendest kõige lihtsamad on nr. 8 ja 14 (vrd. Almgren-
Nerman 1923, joon. 390, Engelhardt 1863, tahv. 15:47); nr. 3-5, 10, 11, 17, 18, 21, 24-26, 28-31 juures 
on otsad seenekujulised või profileeritud (vrd. Almgren-Nerman 1923, 37, tekstijoon. 61 ja Engelhardt 
1863, tahv. 15:45; 1869, tahv. 15:18 j.m.); nr. 1, 2, 7 ja 22 juures on allotsas poolkaarjas laiend; nr. 23 
ja 27 on allotsas rõngas resp. rõngad (vrd. Engelhardt 1863, tahv. 15:35, 36); seondikujulised 
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esinenud. Küll aga on siit leitud VI saj. teisest poolest päritolev Eestis haruldast kuju 
rihmakeel (joon. 23:4), mis on toodud tõenäoselt Ojamaalt või Upplandist.26 See võõrast 
päritolu vorm on ometi ka kohapeal jäljendamist leidnud, nagu ühe sarnase eksemplari 
leidmine Rapla khk. tõendab.27 

Joon. 22:8 on tõenäoselt pärit vööst, mille külge võidi riputada mitmesuguseid väikesi 
esemeid, nagu tulelöömisvahendeid, nuge jne. Olles leitud koos pandlaga ja hoburaudsõlega, 
kuuluks ta koos nendega XI-XII saj. 

                                                                                                                                                                      
rihmakeeled nr. 11-13, 16, 19-20 on peale viimase rauast (viimase puhul vrd. Blume 1912, joon. 65), 
erandlikud on nr. 6 (vrd. umb. Almgren-Nerman 1923, joon. 235) ja 9 (Moora 1938a, 477 jj.). 
Rihmakeelte suhtes vrd. veel Blume 1912, 53 jj. 
26 Nerman 1933, joon. 39 ja lk. 34-36; Vrd. Nurmsi eksemplarile lähedane Arne 1934, tahv. 21-6 ja lk. 
74 (VI saj. keskelt) ja Saksamaal Elbingi maakonnast Conradswaldist Conventus primus hist. 1937, 
144. 
27 Nerman 1933, joon. 30 ja lk. 34, 36; kahjuks on antud joonisel tagakülg, kuna esikülg on orneeritud 
(EmKÜ 259:2). Keskmise rauaaja algusest on leitud veel üks rihmakeel Irust (Muistse Eesti linnused 
1939, 82, joon. 47:1; vrd. ka Engelhardt 1865, tahv. XIV:10). 
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G. PINTSETID JA KÕVERNOAD 
 
Pintsette ja kõvernuge kanti nähtavasti vöö külge riputatult. Nurmsist leitud pintsetid 

on kõik rauast, kõik ühtlase kujuga, kuigi eri suurusega. Terveid pintsette on kaks, mõlemad 
pronks- või raudtraadiga, et pooli koos hoida (joon. 23:5 ja 7). Katkendeid on kahest pintsetist 
(joon. 23:8 ja 6 ja AI 2481:48, viimased kaks katkendit on samast pintsetist). Enamus teisi 
Eestist leitud pintsette, mis kuuluvad rooma raua-aega ja keskmise raua-aja algusse, on samuti 
rauast, pika, sihvaka kujuga, kusjuures lõpused laienevad tunduvalt.28 Ühtlaselt laieneva 
kujuga pintsette tunneme Eestist ainult 7 eksemplari, peale ühe kõik pronksist ja hoopis 
lühemad võrreldes sihvaka tüübiga.29 Need ühtlaselt laieneva kujuga pintsetid on tavalisemad 
Soomes.30 Võimalik, et see erinevus osutab eeskujude eri lähtekohtadele, Soomes 
Skandinaaviale, kus nende areng ulatub tagasi kuni pronksiaja algossa,31 Eestis aga Kirde-
Saksamaale, kus ühtlaselt laieneva kujuga pintsettide kõrval esineb ka sihvakama ja kitsama 
ülaosaga pintsette.32 Eestis on pintsetid eeskätt Põhja-Eestist pärit, kuna lõuna poolt on ainult 
1 Unipiha ja 1 Luige kivikalmest. Ka Lätist tuntakse rooma rauaaegseid pintsette ainult 
kivikalmete alalt 2 eksemplari, kuna Läti-Leedu kääbaskalmete alal tulevad tarvitusele alles 
V-VI saj.33 Vastavad pintsetid Eestis kuuluvad peamiselt III-V saj.34 Nurmsi eksemplarid 
võiksid kuuluda eeskätt IV saj. Pintsette on kasutanud nähtavasti peale meeste ka naised 
karvade ja pindude eemaldamiseks kui ka tõenäoselt silmahaiguste puhul ripsmete 
kõrvaldamiseks.35 K. Schlossmann avaldas autorile arvamist, et eriti sulgvõruga pintsetid 
võiksid olla meditsiinilise otstarbega. IX-X saj. m.a. arvatakse pintsette olevat kasutatud 
Rootsis tikkimise juures, kus nad Birkas esinevad ka naistehaudades.36 Eriti pronkspintsetid 
on tihti ilustatud lihtsate joontega, kuna keerukas ornament on juba harvem.37 

Kõvernuge on Nurmsist leitud 13 tükki, nendest üks kadunud (AI 2486:109). Nendest 
näivad olevat täiesti sirge varrega 5 eksemplari (joon. 22:16 ja 23:9-11, 16), tagasi või 
                                                           
28 Peale Nurmsi: 1. Kukruse-Üksnurme (Aspelin 1877-1884, joon. 1746). 2-4. Essu (EmKÜ 83:170-
172). 5. Huuksi (Paide m. nr. 17). 6. Jõhvi ümbrusest (AI 3846). 7-10. Jäbara B (AI 3172:28, 720, 722, 
pseudotordeeritud, 1014; võib-olla ka katkendid 63, 450). 11. Jäbara C (AI 2617:218). 12-13. Jäbara B 
(ESA III, 105, joon. 7:12, 110, joon. 8:12). 14-15. Kirimäe (Schmiedehelm 1924, 9, nr. 41-42). 16-17. 
Lagedi (Spreckelsen 1928, 41, nr. 97; 58, nr. 74). 18. Luige (Indreko 1935, 13, joon. 5:10). 19. Malla 
(Hausmann 1896, tahv. III:11). 20. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 15, joon. 13:39). 21. Pada (AI 2655:437). 
22-28. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XVIII, 17, nr. 26; 22, nr. 33; XXI, 32 jj. nr. 6, 67, 124; AI 3337:27, 
3734:13). 29. Rannamõisa (Beitr.Estl. XI, 34, nr. 11). 30-31. Saha (Beitr.Estl. VI, 408, nr. 219, 220). 
32-33. Türsamäe (ÕES 2012:I:71, 72). 34. Unipiha (ÕES 1995:13). 35. Upa, Kaarma khk. (Saaremaa 
ja Muhu muinasjäänused 1924, joon. 1-15). 36. Äntu (EmKÜ 243:35). Pronksist eksemplare on 
nendest 15:6, 9, 10, 14-15, 19-21, 23, 26, 29, 32, 34, 35; pronkstraadist sulgvõru omavad peale Nurmsi 
veel 6 eksemplari, nr. 2-5, 10, 17. 
29 Vrd. eelm. märkus nr. 14-15, 19, 23, 26, 28 ja 32. 
30 Hackman, tahv. II:16-19; Hackman 1938, 115 jj.; Kivikoski 1939, 79; kitsa ülaosa ja laienevate 
lõpustega pintsette Soomest vt. FM 1911, 51 (ja samasugune Helsinki KM 6658:7) ning Uskela 
Isokyläst (KM 6658:134, 6914:62), Lieto Merolanmaalt (KM 9222:3) j.m. 
31 Almgren-Nerman 1923, joon. 426, 427; Nerman 1935, joon. 231; Müller (1888-1895) III, joon. 272; 
Rygh 1885, joon. 165 j.m. Pintsettide arengu suhtes Engel 1930, 231 ja Hackman (aasta?), 227 jj. 
Eestis vanim pintsett pronksiaja lõpust Sb GEG 1932, 262. 
32 Blume 1912, 114 jj.; Sb Prussia XXI, 112, 116, 120; XXII, 180 jj., kus antud pintsettide levik 
Idapreisis ja võrdlus Ungari materjaliga ja lk. 228; Gaerte 1929, joon. 146 A:a, 191k (kujult vastab 
Jäbara B kalmest nr. 28, kuid rauast ja ornamendita); Tischler 1879, tahv. IV:6, 7 ja lk. 244 jj. 
Mõlemad variandid lähevad tagasi juba eelrooma rauaaega, vrd. Kostrzowski 1919, 142 jj.; Tackenberg 
1925, tahv. I:13 ja lk. 101; Sclesiens Vorzeit in Bild und Schrift VI (1896), 415, 439. 
33 Moora 1938a, 479 jj. 
34 Nii Kirimäe dateerub a. 500 ümber; Jäbara B nr. 722 puhul vrd. Soomest FM 1911, 51, mis 
dateeritud ka V saj. Kukruse ja Ojaveski pintseti puhul vrd. Friedenthal Beitr.Estl. XX, 40. Idapreisis 
dateeritavad vt. Sb Prussia XXII, 180 jj., 228; Soomes keskmise rauaaja pintsettide kohta Hackman 
1938, 115 jj. 
35 Moora 1938a, 480; Hackman 1938, 115 jj. 
36 Birka III, 106, 126.) 
37 Vrd. Kukruse, Jõhvi, Ojaveski, Jäbara B nr. 772 ja 1014. 



 115 
 

rõngasse keeratud pidemeotsaga 6 tükki (joon. 23:12-13 ja 24:2-3, 6-7) ja üks tera katkend 
(joon. 24:1). Võib-olla kuulub kõvernoale ka katkend AI 2486:51. Üldse on kõvernuge Eestist 
leitud üle 90 eksemplari, kusjuures nendest jaguneb Virumaale 53, Harjumaale 18, 
Järvamaale 18, Viljandimaale 2 ja Tartumaale 1 eksemplari.38 Kuna viimased 3 on ilmselt 
ühenduses just Järvamaa asustuskeskusega, moodustavad kõvernoad selgepiiriliselt 
põhjaeestilise nähte. Levikupilti lubab detailiseerida kõvernugade jaotamine vormilistel 
põhjustel alarühmadeks. Kõige väikesearvulisem ja ajaliselt Eestis vanim on poolkuu-
kujulised pidemeta kõvernoad.39 Pidemetega kõvernoad võime jagada kolme rühma, 
kusjuures esimesel oleks pide seondikujuliselt, teisel spiraalselt tagasi painutatud tera suunas, 
kuna kolmandal pide oleks sirge. Nendest jaguneks igaüks veel kolme alarühma vastavalt, kas 
a) tera lõpeb järsult vastu pidet, b) tera üleminek pidemeks on aeglane, nii et nuga kujutab 
võrdlemisi ühtlase poolkaare, või c) pide asub tera suhtes tunduva nurga all, ajuti peagu risti, 
kusjuures vahel kõige laiem teraosa on vastu pidet resp. tera on ühtalsema laiusega. Jaotades 
Eesti kõvernoad vastavalt sellele skeemile, niipalju kui nendest paljude katkendilisus seda 
lubab määrata,40 võib näha, et Eestis kõige laiema levikuga on rühmad I b-c, kuna teised liigid 
puuduvad üldse (I a), või on esindatud ainult ühest leiukohast (III a). Nendest levikupildilt on 
huvitavaim rühm II, mille esindajaid on leitud ainult Harju-, Järva- ja Lääne-Virumaalt, mis 
mitmelt muultki nähtelt näib kujunevat eriliseks omavaheliste suhetega seotud piirkonnaks. 
Seejuures publitseeritud materjali alusel näib, nagu poleks II rühma kõvernuge väljaspool 
Skandinaaviat leitud. Erandlik on Nurmsist leitud eksemplar joon. 23:12, mille pide on 
pööratud noaselja poole. Tõenäoselt on see hiline, juhuslik nähe, kuna vastavad noad tera 
suunas spiraali keeratud pidemeotsaga Soomest ja Lätist on juba vähemalt V saj.41 Tera suhtes 
tunduva nurga all asuva pidemega kõvernoad, mis Eestis eriti kodunenud, on levinud eeskätt 
Rootsis.42 Soomest43 ja Lätist44 tunneme ainult üksikuid kõvernuge, kus nad on ka üldiselt 

                                                           
38 1. Aarla (EmKÜ 235:77, põlenud). 2-4. Essu (EmKÜ 83:173, 174; 85:13). 5. Jäbara (AI 2834:32). 6. 
Jäbara A (Sb GEG 1925, 132). 7-11. Jäbara B (AI 3172:9, 93, 268, 559, 845). 12-13. Jäbara E (ESA 
III, 110, joon. 8:6, 7). 14. Järni, Rakvere khk. (AI 2519:12). 15-16. Järve (Hausmann 1896, tahv. I:42, 
51). 17. Kahala (Paide m. nr. 20). 18-19. Kurna (Friedenthal 1911, tahv. II:140, III:240). 20. Kuude, 
Viljandi khk. (Viljandi m. 14:5, pide tordeeritud). 21-25. Lagedi (Spreckelsen 1928, 41, nr. 100-101; 
59, nr. 85-87, 89-90, kuna nr. 88 on tõenäoselt tulusrauast ja nr. 91 karjasekeppnõelast; nr. 87, 89 ja 90 
on katkendikesed, arvestatud ühe eest). 26. Liimala, Lüganuse khk. (AI 2823:17). 27. Luige (ÕES 
2020:14). 28. Lõõla (Paide m. nr. 41). 29. Lõõla, Pardimäe (Paide m. nr. 33). 30-42. Nurmsi (vt. 
tekstis). 43-65. Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 31 jj., nr. 402-419, 488, 494-497; võib-olla kuuluvad 
kõvernugadele ka lk. 26, nr. 275, tordeeritud katkend, ja lk. 32, nr. 427-428). 66. Pada (AI 2655-167). 
67-71. Purtse-Matka (Beitr.Estl. XV, 205, nr. 28; XVIII, 17, nr. 29-30; XXI, 33 jj., nr. 31, nr. 75 aga 
küsitav; AI 3337:28). 72-75. Rae (EmKÜ 9:61; 361: 23-25). 76-81. Reinapi (AI 2488:20-22, 59; 
2496:41, 58; vt. ERM Ar. II, 197, joon. 149:8-9). 82-83. Rootsi (EmKÜ 3214:14, 15). 84. Rõa 
(Moskva Ajal. m.). 85-89. Saha (Beitr.Estl. VI, 405, nr. 208-212). 90. Tarbja (Paide m. nr. 4). 91. 
Verevi, Läätsa (AI 2766:54). 92. Äntu (EmKÜ 3845, 1 ktk.). 93. Leiukoht teadmata (AI 3792:3). 
39 Viide 38, nr 11 (?), 15, 67; Soomest Kivikoski 1939, 75; lõuna ja lääne poolt vt. Fornvännen 1939, 
19 jj., kes peab neid ühtlasi nahalõikamise, mitte habemenugadeks. 
40 I a vrd. Gaerte 1929, joon. 193 b, Hackman, tahv. 12:3 ja Müller (1888-1895) III, joon. 124; Eestist 
pole  sellele esindajat leidunud. I b vrd. ERM Ar. II, 197, joon. 149:9, Beitr.Estl. VI, 418, tahv. II:208, 
Moora 1932, joon. 26:6; siia liiki kuuluvad  viite 38 alt:  nr. 2, 10, 20, 26, 29, 68, 76, 79, 85. I c vrd. 
joon. 24:7, Beitr. Estl. XX, 15, joon. 13:45; siia liiki kuuluvad viite 38 alt: nr. 5, 7-9, 14, 17, 23-24, 41, 
44-45, 72, 74, 77, 82, kuna üldiselt I b-c alla veel nr. 18-19, 47-58, 92. II a vrd. Müller (1888-1895) III, 
joon. 123; siia kuulub võib-olla nr. 86. II b vrd. Beitr.Estl. XX, 15, joon. 13:44; siia kuuluvad nr. 3-4, 
43, 73. II C vrd. joon. 24:2-3; siia kuuluvad viite 38 alt: nr. 28, 36-38, 46. III a vrd. Almgren-Nerman 
1923, joon. 253; Gaerte 1929, joon. 193 e, siia kuuluvad joon. 22:16 ja 23:14. III b vrd ESA III, 110, 
joon. 8:6; siia kuuluvad viite 38 alt: nr. 12, 31, 69, 91. III c vrd. ERM Ar. II, 197, joon. 149:8, ESA III, 
110, joon. 8:7, Beitr.Estl. XX, 15, joon. 13:46; siia kuuluvad viite 38 alt: nr. 6, 13, 16, 21-22, 27, 32-
33, 59-60, 66, 75, 80, 84, 90; üldse III alla 62-65, 78-81. 
41 Vrd. Kostrzewski 1919, joon. 153, kus tordeeritud pide ka selja poole keeratud ühel varasel 
eksemplaril (Rondsenist). 
42 Vt. III e Montelius 1906, joon. 307. 
43 Kivikoski 1939, 75 jj. tüüpi I a või II a resp. b. 
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hilisemad kui Eestis. Kõvernoad on samuti kui pintsetidki välja arenenud Skandinaavias 
Mont. II perioodil ja levinud lõuna poole.45 Ka Saaremaal esineb nooremast pronksiajast paar 
kõvernuga.46 Kõvernoad kestavad läbi latene-aja47 ja esinevad uuesti eriti rohkearvuliselt 
rooma raua-ajal nii Skandinaavias kui Saksamaal.48 Blume väide,49 millega ka Almgren 
Nerman on ühinenud,50 nagu oleks idagermaani kõvernugadele iseloomulik sirge pidemeosa, 
ei näi täiesti paika pidavat.51 Sirge varrega kõvernuge leiame nii Ojamaal kui mujal 
Skandinaavias kõrvuti aasaks painutatud kui ka tordeeritud pidemega,52 täpselt samuti kui 
Idapreisis.53 Samuti pole sirge pide mingi hilisema aja tunnus, vaid esineb juba eelrooma 
raua-ajal.54 Küll näib aga, et kõvernoad esinevad Skandinaavias ka I-II saj.,55 kuna Visla 
piirkonnas ja Idapreisis esinevad hilis-latene’is ja siis uuesti III-IV saj.56 Eestisse on vastavad 
eeskujud jõudnud ilmselt mereteed, olgu siis Skandinaaviast või Visla piirkonnast. 

Väljaarvatud poolkuu-kujulised kõvernoad, kuuluvad teised nähtavasti ajaliselt üle a. 
200.57 Ebaselge on nende kestvus Eestis V sajandisse.58 Igatahes leiame neid veel üldiselt 
hilisemasse aega kuuluvates leidudes, nagu Liimalas, Jäbara B hilisemas piirkonnas, Lagedil, 
Luigel, Kuudes jm. Nurmsi vastavate kõvernugade puhul näib siiski, et nad peale joon. 23:12 
kuuluvad kõik III-IV saj. raamidesse. Nendest joon. 23:14, kui aluseks võtta Ojamaa 
eeskujud, võiks kuuluda III saj. 

Kõvernugade otstarve pole täiesti üksmeelset lahendust leidnud. Ühed peavad teda 
habemenoaks,59 kuid kuna teda leitakse ka naistehaudades, võib meil tegemist olla lihtsalt 
noaga igapäevaste pisitarvete rahuldamisel, nagu meie aja taskunoad. Ka seik, et pide on tihti 
tagasi keeratud aasaks, näib rääkivat selle poolt, et teda kanti tarbenoakesena vööle 
kinnitatult.60 Eriti sobiv näib ta õhukese aine lõikamiseks lamaval alusel, näit. nahast rihmade 
lõikamiseks ja muuks sarnaseks. Täiesti üldiseks on saanud selle noakese nimetamine 
kõvernoaks puht vormi alusel. 

                                                                                                                                                                      
44 Dr. E.Šnore teatel Plavniekkalns’ist (haud 4, V 6608) ca VI saj. ja Daugmale linnuselt tüüpi II b (W 
35). 
45 Engel 1930, 231. 
46 Sb GEG 1932, 261, 263; Karuste, Jämaja khk. (AI 3881:8). 
47 Hackman (aasta?), 234 ja m.l; Almgren-Nerman 1923, 39 jj.; Kostrzewski 1919, 158. 
48 Müller (1888-1895) III, joon. 122-124 jm.; Hackman (aasta?), 235, m. 1 jm.; läänegermaani-pärased 
kõvernoad Hostman 1874, tahv. X, Müller (1888-1895) III, joon. 122 ei ulatu Idabaltikumi. 
49 I, lk. 117. 
50 Lk. 40. 
51 Kostrzewski 1919, 154. 
52 Vt. kirjandus lk. 115 viide 42, lk 116 viide 47, 48.  
53 Gaerte 1929, joon. 193; Sb Prussia XXI, 129-131, 390, kus Bezzenberger toob kirjandust 
kõvernugade kohta ka väljaspool Idapreisit. 
54 Månadblad 1903-1905, 57, joon. 91; Kostrzewski 1919, 154; Mannus 26, 148, 152. 
55 Hackman (aasta?), 235, m.2; Almgren-Nerman 1923, 39. 
56 Sb Prussia XXI, 129 jj.; Gaerte 1929, 241 otsib per. C kõvernugade lähtekohta Lõuna-Venest, kuid 
lähem oleks Tšehhi piirkond, kus kõvernoad samuti I-II saj. esinevad, vrd. Almgren Mannus 5 (1913), 
278 ja Pič 1905 II:3, tahv. LXXIII:4, 17, LXXV:5, 14, LXXVI:7, LXXVIII:12, 28, LXXXIII:2, 6, 19, 
20, 22, 24. 
57 Friedenthal Beitr.Estl. XX, 41 loeb keeratud pidemega kõvernugade algust per. B-st ja peab 
sirgevarrelisi nooremaiks; nagu nägime, poleks selleks mingit alust, kuna tegemist on 
paralleelvormidega. 
58 Tallgren 1922, 113 arvates kõvernuge ei esine enam per. D-s. 
59 Moora 1932, 34; Fornvännen 1939, 26; vt. ka Hackman (aasta?), 236. 
60 Hackman (aasta?), 236; latene-ajal esinevad peagu eranditult naiste haudades Kostrzewski 1919, 
153, 158. 
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H. NOAD 
 
Harilikud noad on olnud tõenäoselt samasuguseks töö- ja tarbeesemeks, kui tänapäeval 

pussid. Nähtavasti on ka neid kantud vöö külge riputatult.61 Metallirikkamates rooma raua-aja 
kalmetes Eestis leitakse neid tavaliselt mitu eksemplari, eriti aga katkenditena, mis igal juhul 
mitte roostumisest pole tekkinud, vaid ilmselt ka tahtlikult tekitatud, nagu tollal kombeks. 
Noad esinevad kalmetes läbi kogu rooma raua-aja võrdlemisi ühtlaselt. 

Nurmsi kalmest on leitud 21 tüübilt enam-vähem kindlakstehtavat nuga, nendest 
enamus kumeraseljalised, aeglase üleminekuga rootsult terale ja seljale, ning ainult kahel 
eksemplaril on üleminek järsk. Peale nende on leitud ligi 35 katkendit, millest võib-öelda, et 
nad kuuluvad nugadele, kuna lisaks suurest hulgast raudkatkendikestest mõnigi võiks veel siia 
lisanduda. Noapideme orgaanilisi jäänuseid on Nurmsist vähe säilinud, nii joon. 26:11 juures 
puujälgi rootsul ja AI 2481:39 juures võib olla luukatteid, mis roostunud. Pidemerõngastest 
on säilinud ainult paar lihtsat rauast rõngast (joon. 24:4, 5, võib-olla ka AI 2533:29 a).62 

Eestis üheks tüüpilisemaks noaks on III-IV saj. selline nuga, nagu Nurmsist joon. 24:8. 
Need on kumera seljaga, aeglase üleminekuga rootsuks, kusjuures teraosa suurim laius asub 
vastu pidet, mis oma järjekindla esinemise tõttu vaevalt johtub ainult kauasest tarvitamisest. 
Teraosa kaardub tipuks vastupidi seljale, mis osutab pigemini tendentsi tõusta, milletõttu 
terapool võtab S-kujulise kaarduvuse. Tavaliselt seda tüüpi noad on suured, pikkusega kuni 
20 cm.63 Peale mainitu on Nurmsist leitud veel sarnaseid mitu eksemplari,64 nendest joon. 
22:22 juures on erinevusena rootsu üleminek seljale järsk. Sama tüüpi leitakse Eestis 
korduvalt,65 samuti Lätis66 ja Soomes.67 Mainitud tüüpi noale leidub Idagermaani alal ja 
Skandinaavias lähedasi eeskujusid,68 kuid on mõeldav ka edasiareng kohalikkudest 
varasematest nugadest, mis näivad seisvat omakorda lähedal sirpidele.69 Ajuti näivad rooma 
                                                           
61 Moora 1938a, 544. 
62 Vrd. lk. 102; keskmisse rauaaega kuuluvaid pidemerõngaid Eestist vt. Ojaveskist (Beitr.Estl. XX, 15, 
joon. 13:48) ja Lagedilt (AI 2520:24), millistele vasteid Soomest. 
63 Tischler 1879, 246 järgi suured noad ainult meestehaudades. 
64 AI 2432:9 (joon. 26:1); 21 (joon. 24:9), 32 (joon. 22:22), 47 a; 2481:14 (joon. 26:1); 2486:58 (joon. 
24:11), 59 (joon. 24:10); 2533:30 (joon. 24:131; 3323:224 (joon. 26:3). 
65 Jaagupi (AI 3236:1), Kivivare (ÕES 2011:39 d), Leedu (Paide m. nr. 45), Lõõla (Paide m. nr. 40), 
Pikkjärve (ÕES 1260:21), Reinapi (ERM Ar. II, 197, joon. 148:3, 4), Rohu (EmKÜ 106:16), Valkla 
(Sb GEG 1937 I, 393, joon. 7:3). 
66 Moora 1938a, 540 jj. 
67 Kivikoski 1939, tahv. VIII:2, 77 (dateeritud II saj.); Nakkila Pentälä (Helsinki KM 5851:132, suur, 
paksu seljaga, sarnaneb kujult ERM Ar. II, 197, joon. 149:3); Neusiainen Vähalotti (KM 6685:8, 
kuulub keskm. rauaaega); Laihia Käyppälä (KM 8705:16, rootsu üleminek seljaks järsk). 
68 Sb GEG 1937 I, 388; Fornvännen 1939, 18, joon. 17; vrd. samas 19, joon. 18 antud nuga Sb GEG 
1937 I, 393, joon. 7:2. 
69 Sb GEG 1932, 261 vastu joon. 9:4 ja Mannus 5 (1913), 284, joon. 15; vrd. samas 291, joon. 44 ja 45. 
Real nugadel (võsanoad?) roots moodustab selja kumerusega ühise kaare, enamasti ilma eralduskohata, 
teraots on tömpjas, selg kaardub allapoole, tüüpi, nagu Reinapist ERM Ar. II, 197, joon. 149:2: Jäbara 
C (AI 2617:141, 153), Jäbara B (AI 3172:904), Kuura, Viru-Nigula khk. (AI 3404:4), Pada (AI 
2655:342), Rohu, Simuna khk. (EmKÜ 233:4, 5). Need on leitud enamasti kõik varastes kompleksides 
I-II saj. Vrd. Lätist Moora 1929, tahv. XXII:4 ja 1938a, 537 jj.; Senatne un mäksla 1939 IV, 59, joon. 
15:4, 5. Võib-olla on nendest arenenud sirbid tüüpi Mark 1940, 442, nr. 1. Ühe Tamsast leitud 
eksemplari (AI 3669:22) kaudu näib see rühm olevat lähedane võsanugadele, mille roots asub tera lehe 
suhtes sirge nurga all, kuna noa selg on täiesti sirge tüüpi Järvelt Hausmann 1896, tahv. I:41, 81: Aa, 
Lüganuse khk. (EmKÜ 98:18, Aspelin 1739), Iila (AI 3358:51, 204, 222), Jäbara B (AI 3172:982, 985, 
986, 988), Kardina, Järva-Jaani khk. (EmKÜ 113:12); Soomest üks selline Laitila Haarost (Helsinki 
KM 7944:2); vrd. Moora 1938a, 538, m.2. I-III saj. leidudes Eestis esineb veel üks liik suuri, 
laiateralisi nuge, mille selg ja roots moodustab osalt ühtlase kaare, kuid rootsu ja tera üleminek on 
kõige laiemaks kohaks ja enamasti tõuseb esile kolmnurkjalt, tera ots on enamasti tömp: Essu (EmKÜ 
83:224 ja joon. 25:1), Jäbara C (AI 2617:39, 136, 87), Järve (joon. 25:2), Kurna, kalme III (EmKÜ 
255:31), Peeri (Hausmann 1896, tahv. II:95), Purtse-Matka (Beitr.Estl. XV, 206, nr. 29), Triigi 
(Hausmann 1896, tahv. IV:19), Väätsa (joon. 25:3). Vrd. Lätist Moora 1938a, joon. 71:2. Üksikute 
eksemplaride kaudu see rühm on lähedane ka eelmisele rühmale. 
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rauaaja varase järgu noad olevat lahutamatult seotud sirpide resp. võsanugadega, nii et raske 
on vahet teha, kumba liiki vastavat eset lugeda. Üldiselt näib siiski reeglina, et sirbid ja 
võsanoad on tömbi või koguni allalaskuva otsaga, kuna aga noad pussid on terava otsaga, 
kusjuures tera kaardub selja suunas. Just selles peitub nende kahe terariista funktsionaalne 
eraldumine, üheltpoolt saagiv, raiuv ja lõikav tegevus peamiselt tera keskosaga, teiseltpoolt 
torkav, nikerdav ja tera otsaosaga vastu aluspinda lõikav tegevus, kummalgi juhul eriviisi 
peos hoidmistega. Seejuures on varastele nugadele iseloomulik lühike, võrdlemisi tömpjas ja 
pikkamisi laienev roots, mis võis ulatuda ainult poolde pidemesse. Seejuures on ajuti rootsu 
kitsenemine saadud lihtsalt servade mahakeeramisega (joon. 25:1).70 Hiljem roots pikeneb, 
kitseneb ja teravneb, mis soodustab tema asetamist pidemesse ja võimaldab lõikamisel 
suuremat pealesurumist pidemele. 

Teine liik nuge seisavad eelmisele lähedal. Nurmsist esindab seda tüüpi joon. 24:10, 
26:2 ja AI 2486:119. Rootsu ja selle ülemineku poolest lehele sarnanevad nad eelmisele 
liigile, selg on sirgem või ka päris sirge, tipu ligidal tõuseb ajuti koguni kõrgemale. Lehe 
suurim laius on samuti vastu pidet ja tera S-kujuline kaarduvus puudub resp. on õige nõrgalt 
esinev. Needki noad esinevad nii Eestis,71 Soomes72 kui Lätis.73 Ajaliselt ulatuvad need noad 
II resp. III saj. kuni keskmisse rauaaega, olles ilmselt paralleelvormiks esimesele rühmale. 

Kolmandat liiki nuge esindab Nurmsist joon. 26:4-6, 10. Nende tüüpilisemateks 
tunnusteks on rootsu ühtlane lainemine ja rahulik-kaarjas üleminek terale ja seljale, kusjuures 
kaarduv tera- ja selja joon oma suhtelise sümmeetrilisusega tüüpilisemais esindajais meenutab 
oda- või nooleotsa. Ots on neil tavaliselt terav ja sellisena sobivad nad eriti torkenugadeks 
resp. põueodadeks. Nendegi nugade levik on võrdlemisi ulatuslik ja nad valmistatakse 
nähtavasti ka veel keskmisel rauaajal.74 Kuna Idabaltikumis leidub rida sümmeetrilise selja ja 
tera kaarduvusega nuga, mille roots mõnel eksemplaril profiililt peagu ei erinegi teravotsast,75 
oleks kirjeldatud nugade areng viimati mainitute eeskujul mõeldav, kui rootsu ülemineku 
kohta hakati valmistamisel rõhutama. Samuti seisab sellele tüübile lähedal nuga Moora 1929, 
tahv. XXXI:5, kus roots on eraldatav ainult selja poolt.76 Ka teise liigina kirjeldatud noad on 
ajuti üsna lähedal kolmandale liigile, mis vähemtüüpiliste eksemplaride puhul jaotust 
raskendab. 

Lühikese teraosaga ja pika rootsuga nuge näeme Nurmsist joon. 26:8, 11. Need 
lühiteralised, tõenäolselt naiste tarbenoad77 esinevad korduvalt nii Eestis78 kui mujal.79 
Huvitavad noad on Nurmsist joon. 26:12 ja 9, lühikese ilmetu rootsuga ja ühtlaselt laia, 
tömbilt lõppeva teraga, pisut kumera seljaga. Lühikesed, laiad noad paistava olevat ka joon. 
26:7 ja 27:3. Erinevaks vormiks on joon. 24:14, mille teraosa tõuseb rootsu tasapinnast 

                                                           
70 Jäbara B (AI 3172:110), Jäbara C (Sb GEG 1932, 261 vastu joon. 9:4), Reinapi (AI 2488:83) j.t. 
71 Jäbara E (ESA III, 110, joon. 8:5, vrd. samas :1-3), Järve (Hausmann 1896, tahv. I:11, 82), Kambja 
(ÕES 1996:71), Kurna (Friedenthal 1911, tahv. II:143, III:241), Lagedi (Spreckelsen 1928, 48, nr. 29-
30), Luige (ÕES 1999:13), Peedu linnuselt Nõo khk. (Muistse Eesti linnused 1939, 117, AI 3452:99), 
Saha (Beitr.Estl. VI, tahv. II:201), Türsamäe (ÕES 2012:II:16) j.m. 
72 Maaria Saramäki (Helsinki KM 7275:195). 
73 Moora 1938a, 541 jj. 
74 Eestis: Iru linnus, Jõelähtme khk. (AI 2428:744, 917), Jaagupi (AI 3236:601), Kahala (Paide m. nr. 
16), Kambja (ÕES 1996:71), Kirimäe (AI 2509:59), Kivivare (ÕES 2011:39 a), Leedu (Paide m.), 
Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 32, nr. 421, 423, 424), Pada (AI 2655:90, 94), Pikkjärve (ÕES 1260:20), 
Saha (Beitr.Estl. VI, 404, nr. 200). Soomes näit. Uskela Isokylä (Helsinki KM 5580:60): Lätist vt. 
Moora 1938a, 541, tahv. XXXI:7, Idapreisist vrd. Gaerte 1929, joon. 147 b. Norras Rygh 1885, joon. 
145 j.m. 
75 Jäbara B (AI 3172:1005), Jäbara C (AI 2617:204); Lätis Moora 1929, tahv. XXXI:6 ja 1938a, 542 jj., 
vrd. sama tahv. XXXI:1. 
76 Moora 1938a, 543; Kivikoski 1939, tahv. VI:3 ja lk. 77 (II saj.). 
77 Tischler 1879, 246. 
78 Kurna (Friedenthal 1911, tahv. II:141, 145), Ojaveski (Beitr.Estl. XX, 32, nr. 422), Türsamäe (ÕES 
2012:I:83) jm. 
79 Vesilahti Naarva Hiidnnokka (Helsinki KM 9099:74); vrd. tera-rootsu pikkus-suhet. Hackman 
(aasta?), tahv. 12:7, 13:5 j.t. 
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kõrgemale, kusjuures rootsu üleminek seljale pole siiski mitte järsk sisselõikega. Seda liiki 
nuge leidub mitmel pool Põhja-Eestis,80 Soomes ja Idapreisis.81 

Teised noad on Nurmsist seevõrra katkised, et nende tunnuseid on raske lähemalt 
määrata. Joon. 27:1 on suurest noast pika rootsuga, üleminek rootsult seljale järsu lõikega. AI 
3323:83 on arvatavasti hoopis hiljem kalmesse sattunud, nagu leiusuhtedki näitavad. Ilmselt 
küll nugadele kuuluvate raudkatkendite82 juures pole põhjust pikemalt peatuda. Leitud 
nugadest on kadunud AI 2481:123; 2486:137, 147. 

Andmete juhuslikkus ja raua roostuv ja kuluv iseloom sunnib mõnegi küsimuse puhul 
nugade süstematiseerimise ja eriliikide leviku määramisel jääma äraootavale seisukohale. 
Üldiselt näib nuga olevat siiski samaaegselt mitmes eri kujus tarvitusel, mis tõenäoselt oleneb 
nende funktsioonilistest erinemistest. Viimaste väljaselgitamine on aga andmete puudulikkuse 
tõttu raskendatud. Osalt on erinevused pärit ka eriajalisest kuuluvusest. Nii näib Eestis 
esinevat varasel rooma rauaajal mitu liiki tugevasti kumera seljaga ja erilaadse rootsu 
asendiga nuge. Nurmsi tüüpi noad kuuluvad üldiselt II-V saj. materjali hulka, kuna aga V saj. 
alates tekib juba ilmselt uusi noaliike (vrd. Kirimäe) ja X-XIII saj. nugade eriilmelisus on 
juba täiesti silmatorkav, millal ühtlasi nähtavasti üldse enam ei toodeta vanemat vormi nuge. 
See areng näib olevat mõnevõrra seotud ka eri funktsioonide jaoks uute tarberiistade 
väljakujunemisega, nii sirpide, eriliiki relvade jne. lõpliku tõhustumisega või ka muudatustega 
tootmistegevuses eneses. Nugadele jääb hiljem ilmselt ainult tänapäeva pusside ja 
taskunugade ülesanded, nende selg on täiesti sirge, tera võimaldab mitmesugust 
lõikamistegevust ja torkamist, roots on eraldatud lehest selgete sisselõigetega, et pidemele 
tuge pakkuda. Ometi esineb rootsu järsulõikelist eraldamist juba alates vähemalt III sajandiga, 
võib-olla isegi II saj.83 Ka pole meil praegu mingit põhjust määrata Eesti nugade ajalist 
kuuluvust samade tunnuste järgi, mis võivad kehtivad olla Idapreisis,84 eriti kuna pole täies 
ulatuses selgitatud rooma raua-aegsete raudesemete eeskujude ja üldse raua päritolu Eestis.85 
Teiselt poolt esineb Eestis veel üksikult kaua peale rooma raua-aega, võib-olla kuni IX saj., 
vana tüüpi nuga, s.t. rootsu aeglase või kumera üleminekuga seljale ja terale, kusjuures 
üldreeglina siiski varem nugadel tihti esinev kumer selg ja osalt ka lühike roots näib 
puuduvat.86 

                                                           
80 Jäbara B (AI 3172:11), Jäbara C (AI 2617:24), Kurna (Friedenthal 1911, tahv. III:248), Lagedi 
(Spreckelsen 1928, 15, nr. 3), Pada (AI 2655:312). 
81 Kangasala Piihala Jussila (Helsinki KM 9895:12); Sb Prussia XXIII, 238. 
82 Paide m. nr. 23-26; AI 2432:6, 22; 2481:39, 51 a, 64 b, 81 b, 92, 93 a, 141; 2486:41, 42, 31, 116b, 
128, 180, 183, 186, 192; 2533:27, 51, 101; 3323:93, 106, 168 j.t. 
83 Sb GEG 1937 I, 393, joon. 7:2; vrd. Fornvännen 1939, 19, joon. 18; Kivikoski 1939, 77, tahv. VI:3; 
Almgren-Nerman 1923, joon. 173, lk. 20, 40, 79, 105 järgi Ojamaal kogu I-II saj. jooksul. 
84 Gaerte 1929, 182, 241. 
85 Vt. Moora 1938a, 550 jj. 
86 Eriti mitmed noad Iru ja Peedu linnustelt; vrd. ka Juuru khk. Kunilepa leius üks nuga (AI 2499:8); 
teraotsa üleskaardumine, mis Idapreisis iseloomulik per. B nugadele, esineb põhja pool ka hoopis 
hilisematel nugadel, vrd. Muistse Eesti linnused 1939, joon. 53:6, Soomes Helsinki KM 2974:3, 
8838:15 (mõlemad Kokemäki) jm. 
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I. MITMESUGUSED RAUDESEMED 
 
Tarbeesemetest oleks Nurmsi materjalis veel nimetada katkend joon. 27:4, mis on sirbi 

või vikati ots.87 
Raudese joon. 27:5 on olnud tõenäoselt naaskliks. Rooma raua-aegseis kivikalmeis 

leidub neid Põhja-Eestis arvukalt, Lõuna-Eestis harva.88 Samuti leitakse neid Soomes, Lätis-
Leedus, Idapreisis ja Visla piirkonnas.89 Metallnaasklid hakkavad Eestis esinema juba alates 
eelrooma raua-ajast.90 Naaskel kuulub nähtavasti nii meeste kui naiste tarbeinventari hulka, 
kuna leidub mõlemate haudades.91 

Tundmatu otstarbega rõngaid on joon. 20:1-2, mis on moodustatud ühtlaselt laiast 
raudpaelast, läbimõõduga 3,2 cm, otsad väljapoole rullitud. Vasteid tunneme Eestist Rakvere 
ja Äksi khk.92 Nende ajalise kuuluvuse suhtes peame esialgu jääma äraootavale seisukohale, 
kuigi tõenäosem on nende kuulumine vanemasse kui nooremasse raua-aega. 

Relvadest on Nurmsist leitud ainult üksikud katkendid. Nagu üldiselt teada, ei olnud 
kohalikel sugukondadel kombeks II-V saj. relvi panusteks tarvitada. Kuna Nurmsi kalme 
peamine kasutusjärk piirdub just selle ajaga, on relvade ja nende osadegi puudumine siin 
ootuspärane. Kilbineet suure õõnsa peaga joon. 27:10 kuulub tõnäoselt VI saj.93 Spreckelseni 
arvates on sarnaseid võidud tarvitada ka tarbekirstude ehtenaelteks,94 mis aga väga küsitav. 
Odaotsadest on Nurmsis leitud 2 katkendit, lehest (joon. 27:7) ja putkest (joon. 27:9). Joon. 
27:11 kuulub tõenäoselt nooleotsale. Odaotsa katkendeid esineb ka teistes Põhja-Eesti 
kalmetes, enamasti tüübilt ja seega ka ajaliselt kuuluvuselt lähemalt määratamatud. Nooleotsi 
esineb Eesti kalmetes üldse ainult harukordselt, mis kehtib kogu raua-aegse materjali suhtes. 

Võti joon. 27:14 on lihtne raudplekist kokku keeratud toru, millest moodustatud ka 
võtmekeel. See on kas nooremast raua-ajast või koguni ajaloolisest ajast.95 Ajaloolisel ajal 
juhuslikult kalmesse sattunud on ka ripandlukk joon. 27:12. Trapeetsjas neljakandiline 
ripandlukk joon. 27:13 kuulub tõenäoselt küll esiajaloolisse aega, kuna leiti sügaval kivide 
vahel (60 cm). Vaevalt on siin tegu juhusega. Senini ei tunne me Eestist rooma ega 
keskmisest raua-ajast ühtegi lukku.96 Mainitud Nurmsi eksemplar leidub aga kaunis ühtlaselt 
V saj. kuuluvas kalmeosas. Täpseid vasteid pole sellele leidnud, kuid vastava iseloomuga ja 
tehnikaga lukke tarvitatakse küll rooma provintsides umbes samal ja veel varasemal ajal.97 
Nurmsi luku mehhanism on olnud järgmine: laiemas otsas asuvasse neljakandilisse auku käis 
sisselükatav vedrutavate keeltega osis, mille ülatelg ühendas lukukerest eemale ulatuvaid 
rõngaid; sisselükkamise juures keeled kargasid lukukojas lahti ja neid võis kokku suruda, et 
võimaldada väljatõmbamist, ainult vastava lihtsa võtmega, mille jaoks asub auk külje peal. 
Seega on tegemist ripandlukuga, kuid erinevaga hilisemaist ja ka meil Eestis tuntuist.98 
Samasugust võtmega pööratavat vedrumehhanismi tunti lõunas juba rooma keisrite ajastul.99 
Nende esinemisest põhja pool pole andmeid leidnud. Nii varase ja kauge importeseme 

                                                           
87 Vasteid vt. Sahast (Beitr.Estl. VI, tahv. II:215), Lätist (Moora 1929, tahv. XXXII:2,8; Sb GEG 1932, 
290, joon. 10) ja Idapreisist (Gaerte 1929, joon. 193 a). 
88 Moora 1938a, 545 ühes kirjandusega; Sb GEG 1937 I, 362 jj., 389; Beitr.Estl. XV, 205, nr. 27; 
XVIII, 22, nr. 38-39; XX, 32, nr. 505-522; XXI, 35, nr. 78, 38, nr. 175 j.m. 
89 Kivikoski 1939, 78; Moora 1938a, 544 jj.; Idapreisi kohta vt. Sb Prussia XXII, 556 ja XXIII, 544, 
kus “Pfriemen” all on märgitud vastavad leheküljed aruannetes. 
90 Sb GEG 1937 I, 363. 
91 Moora 1938a, 544; Kostrzewski 1919, 169, 171. 
92 Järni (AI 2519:29), Kobratu (AI 3357:75, 94), Reinapi (AI 2488:15). Läti alal samasugune ÕES 
2197:19; Ungaris V-VI saj. vormilt sarnaseid pr.-käevõrusid vt. Hampel 1905, III tahv. 525:73:1 j.m. 
93 Tallgren 1925, 21, 116. 
94 Spreckelsen 1928, 58. 
95 1940.a. leiti samasugune võti Saaremaalt Viltina kalmest koos XI-XII saj. esemetega. 
96 Tallgren 1925, 134; vrd. Spreckelsen 1928, 48 jj., 80 jj. 
97 Hampel 1905, I 122 jj.; III, tahv. 283; Jacobi 1897, 476 jj., eriti joonised lk. 477; vrd. lukud Tallgren 
1918a, 32, tahv. V:18, 22, 26 j.t. 
98 Vt. nende kohta Tallgren 1925, 134 jj. ühes kirjandusega. 
99 Jacobi 1897, 477. 
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väitmiseks puudub siiski esialgu kindel alus, mis eeldab vastava provintsiaalrooma materjali 
ja selle põhjapoolse leviku tundmist. 

Esemele AI 3323:58 poleks midagi lisada. Ajaloolisse aega kuulub uksehing AI 
3323:127, mida tõendavad leiusuhtedki – täiesti kalme servas, kividetus ümbruses. Raudnael 
AI 2486:160 ja pronksneet joon. 14:14 võivad kuuluda ka samasse aega vastava üldise 
materjaliga oma piirkonnas. 

Peale nende, kujult enam-vähem identifitseeritavate katkendite, mis eespool käsitlemist 
leidnud, on leitud Nurmsi kalmest veel terve rida kujutuid või mittemidagi ütlevaid metalli-, 
peamiselt rauakatkendeid, millistest mitmed võivad kuuluda nugadele, olla pärit ka nooremast 
raua-ajast või koguni ajaloolisest ajast jne.100 Vaevalt oleks aga põhjust nende juures peatuda. 
Juhuslikkude katkendikeste poolest on rikkad teisedki uuemal ajal kaevatud kalmed, nagu 
näit. Jäbara B j.t. 

                                                           
100 AI 2481:55 a, 80, 122, 152 b, 164; 2486:4, 72 b, 111, 113 a, 179, 216; 2533:15, 23, 25, 29 a, 43 b, 
54, 86, 144; 3323:110, 145, 149, 152-154, 157, 163, 164, 166, 174, 177, 180, 182, 184, 188, 193, 216; 
peale nimetatute veel mõningaid. 
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K. TULELÖÖMISVAHENDID, LUISUD JA ŠLAKK 
 
Tarbeesemetest on leitud Nurmsist veel tulelöömisvahenditena ovaalne tuluskivi 

(joon. 22:19), tulusraud (joon. 22:21) ja tulekivitükk (joon. 22:17). Neidki esemeid kanti 
vööle riputatult. Tuluskive on Eestist leitud arvukalt, kalmetest siiski suhteliselt vähe.101 
Üldiselt näitab nende levik ja leiusuhted hoopis teist pilti, kui II-V saj. kalme- ja metall-
üksikleiud, millest on järeldatud, et nad on enamuses pärit jahiretkeist soistesse ja metsastesse 
kohtadesse, mis on olnud asustustühjad.102 Teiseltpoolt on juhitud tähelepanu sellele, et kui 
ovaalsed tuluskivid esijoones kuuluvad keskmisse raua-aega, siis see levikupildi erinevus pole 
enam nii suur.103 Tavaliselt käib neil piki serva õnar, mis on aidanud kivi vööle kinnitada.104 
Tuluskivid on valmistatud kvartsist, kvartsiidist või kvartsiiti sisaldavast liivakivist, mis 
esimestest pehmemad. Kui siinkohal kõrvale jätta igasugu teised teooriad nende kivide 
tarvitamisviisist ihumiseks, teritamiseks või isegi piitsataoliseks löögirelvaks,105 pole ka 
nendest tulesaamise küsimus veel täiesti üksmeelselt lahendatud. Ühed uurijad arvavad, et 
tuluskividest raiuti tuld tulekivitükiga,106 kuna teised on tegelikkude katsetega suutnud 
tõendada, et sel viisil raiumine annab niivõrd väikesi sädemeid, et ei suuda taela süüdata, 
mispärast raiumine on sündinud pehmema kiviliigi juures raud- ja kõvema juures 
terasesemega, mille kuju võiks olla ka naasklitaoline, puupidemega, nagu neid leitud 
Norrast.107 Erikujulisi tuleraudu tunneme Idapreisist ja Soomest, milliseid võis esineda meiegi 
juures.108 Neid kanti koos tuluskiviga vööle riputatult ning kadudes roostusid maas täiesti läbi. 
Eesti kalmetes pole neid tähele pandud, kuid võib arvata, et mõned raudesemed siiski seda 
ülesannet on täitnud, nagu Nurmsist näit. joon. 27:6. 

Ovaalsete tuluskivide tekkimise aja, koha, leviku ja kronoloogia suhtes on meil 
kasutada häid ülevaateid.109 Tulemustest oleks ainult lühidalt mainida, et tuluskivi oma 
iseloomulikus kujus on tekkinud tõenäoselt Visla piirkonnas umb.m.a. piirkonnas ja 300-500 
vahel levinud kõigil Läänemerd ümbritsevatel maadel, kuna Kesk-, Lõuna- ja Ida-Euroopas 
teda ei tunta. Seal tarvitati rooma riigis tarvitusel olevaid tulelöömisesemeid. Hiljem 
tulusraudade tarvituseletulekuga põhja pool kaotasid tuluskivid oma tähtsuse ja kadusid 
tarvituselt. Eestis on nad olnud tarvitusel alates esimestest sajanditest umb. kuni 700-ni.110 
Nurmsi eksemplar võiks kuuluda IV-V saj. piirkonda ning ta sattumine kalmesse olla täiesti 
juhuslik, kuna leiti kalme pinnalt kivide pealt. Seejuures on huvitav märkida, et kalmest leitud 
ovaalsed tuluskivid pole ükski eriti üksikasjalikult välja töötatud, nagu neid juhusleidude 
hulgas esineb. 

Nurmsist leitud väike tulusraud joon. 22:21 esindab tüüpilist IX-XIII saj. vormi. 
Ometi pole praeguseni veel täiesti selge, millal see tulusraud juba Eestis tarvitusele võeti.111 

                                                           
101 Moora 1938a, 570 ja 1932, 34, 50; Tallgren 1922, 79 jj., 114 jj; viimase poolt mainitud 
kalmeleidudele on lisaks: Kuude, Viljandi khk. (Vilj.m., tahv. 12:48); Kuure, Viru-Nigule khk. (AI 
3404:3), Loosi, Vastseliina khk. (Sb GEG 1888, 203), Lõõla, Pardimäe, Türi khk. (AI 2597:10), 
Muuksi, Kuusalu khk. (Sb GEG 1937 I, 359), Purtse-Matka (AI 3734:16), Rae (EmKÜ 9:75, 361:37, 
38), Verevi, Sandimärdi (AI 2817:140). 
102 Tallgren 1922, 79-81, 114; Indreko 1935, 16, 18, 20. 
103 Moora 1938a, 573. 
104 Hackman (aasta?), 248; Fornvännen 1917, 180; Fataburen 1916, 205. 
105 Vrd. ka Sb GEG 1888, 78-80. 
106 Hackman (aasta?), 249; hiljem on aga ühinenud Evansi, Sarauwi j.t. väitega, et tuluskivist ei raiutud 
tuld mitte tulekivitükiga, vaid rauaga, Mannus V, 293; Moora 1932, 34; samuti hiljem otsustanud teise 
väite kasuks, Moora 1938a, 573; Indreko 1935, 18, 20. 
107 Fataburen 1916, 197, 205 jj.; Fornvännen 1917, 173; vastavad naasklitaolised teravikud vt. 
Schetelig 1912, joon. 236/237, 283/4, 341/2. 
108 Gaerte 1929, joon. 146 A:C, Sb Prussia XXI, 128:45; Tischler 1879, 248; Hackman (aasta?), 239 jj.; 
Kivikoski 1939, 79. 
109 Fornvännen 1917, 172 jj.; Fataburen 1916, 202 jj.; Moora 1938a, 569 jj.; Hackman (aasta?), 241 jj. 
110 Vanimaks oleks Muuksi kalmeleid, üheks nooremaks Loosi kääpaleid; vrd. Moora 1932, 50; Lätis ja 
Soomes on see sama ajaline ulatus, Moora 1938a, 572, Kivikoski 1939, 78. 
111 Tulusraudade kohta vt. Nils Keylandi artiklid Fataburen 1916, 207 jj.; 1922, 51 jj. 
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Vastavad eksemplarid on asetatud nooremasse raua-aega.112 On aga loomulik, et tulusrauda 
tunti juba varem, kui tuluskivid tarvituselt kadusid. Tulusraud leidub Ungaris juba III saj. 
kalmetes, veidi hiljem Läänemere lõunarannikul ja V saj. lõpul ka Soomes, VI saj. Lätis ja 
Rootsis VII saj. algpoolel.113 Seega oleks mõeldav tulusraudade esinemine ka Eestis juba V-
VI saj., kuhu vastav Nurmsi eksemplar sobiks. Sama tüüpi tulusraud elas edasi ka ajaloolisel 
ajal kohati kuni XIX saj. alguseni välja, kusjuures esiajaloolised eksemplarid on siiski 
kergemad ja õhemad. 

Tulusrauaga raiuti tulekivitükki ning süütematerjaliks oli tael, nagu tuluskividegi 
puhul.114 Tulekivitükkide kuju on tavaliselt ebakorrapärane, tükid enamasti kaunis 
väikesed.115 Nurmsi kalmest on neid leitud ainult üks (joon. 22:17). Eestis leidub 
tulekivitükke kalmetes suhteliselt sagedasti, igatahes arvukamalt kui tuluskive ja sugugi mitte 
kaasnähetena, kuuludes varasesse kui ka nooremasse rauaaega.116 

Luiske ehk ihumiskive on Nurmsist leitud 1 terve (joon. 27:15) ja 2 katkendit (joon. 
22:20 ja AI 2481:42). Need on lamedad, pikergused, kaarjate servadega liivakivist või 
gneissist eksemplarid, mille ühes otsas asub auk. Selle järele otsustades on neid kantud vööl 
kaasas. Luiske on Eestis kalmetest leitud siiski kaunis harva,117 vanimad juba esimestest 
sajanditest m.a.118 Neid leidub samakujuliselt ka Soomes, Lätis ja Idapreisis.119 Lähemaks 
dateerimiseks puuduvad täpsemad leiud, Lätis hilisemad kuuluvad VII saj. Need on 
valmistatud loomulikult koha peal saadaolevatest kiviliikidest. Huvitav on siiski nende 
ühekujulisus kogu Idabaltikumis, kusjuures vähemalt latene-ajast on andmeid samakujuliste 
luiskude esinemise üle ka veel lõunapoolsemais maades. 

Šlakki. Mitme analüüsitud eseme juures oleme märkinud põlemise või sulamise jälgi, 
mis ilmselt tunnistab nende esemete põletamistest koos laibaga rüüval. Nurmsiski leidub 
peale identifitseeritavate katkendite terve rida suuremaid või vähemaid sulanud pronksitükke, 
mis jäänused endistest esemetest.120 Võib-olla nende keemiline analüüs lubaks teha mingeid 
järeldusi ka põletamisviisi üle. 

Küsitavamad on oma päritolult nn. rauatagi ja –šlaki tükid, millistest mõned ka ilmselt 
pronksi sisaldavad, samuti klaasšlaki tükid, milles klaasistunud rohekas-valge mass on 
segamini liivaga, üldse kvartsiga, tuhaga ja võib-olla ka metalliga (pronks, raud?), Nurmsist 
on selliseid šlakitükke leitud terve hulk.121 Huvitav on seejuures, et šlakitükkide leiukohad ei 
lange peajoontes ühte kõige intensiivsemalt põlenud ja sulanud leide annud kohtadega, vaid 
asuvad osalt koguni väljaspool matmiseks kasutatud ala. See näitab selgesti, et need 
šlakitükid pole tekkinud ühenduses laibapõletamisega rüüval, nagu omal ajal R.Hausmann 
kaldus arvama.122 Ometi juba tookord analüüsijad rõhutasid, et sellised šlakitükid ei moodustu 
lahtise tuleriida põlemisel, vaid vajavad kas kinnist või siis väga suurt ja kauakestvat tuld, 
                                                           
112 Tallgren 1925, 112; vanimas dateeritud leius Jõhvi Järvelt IX saj. (AI 3448:52). 
113 Fataburen 1922, 51 jj.; Soomes Hackman (aasta?), 240, dat. 292; III 1917, 61; Lätis Moora 1938a, 
549. 
114 Fataburen 1916, 235 jj.; tulekivitükkide kohta vt. ka Fornvännen 1917, 173, m.4. 
115 Vt. Rootsis Fataburen 1916, 223 jj. 
116 Jaagupi (AI 3236:2, 3, 4, 28, 99, 146, 151, 577), Jäbara C (AI 2617:162, 191), Kivivare (ÕES 
2011:42, 43), Lagedi (Spreckelsen 1928, 9, nr. 15 ja teised seal mainitud), Saha (Beitr.Estl. VI, 380 jj., 
nr. 6, 14), Türsamäe (ÕES 2012:IV:19, I:95), Verevi, Läätsa (AI 2766:9, 20, 27), Verevi, Sandimärdi 
(AI 2817:139, 193), Väätsa (ÕES 1994:37) j.m.; enamus neist kalmeist on tarvitusel ka keskmisel ja 
nooremal rauaajal; ainult noorema rauaaja kalmes vt. Rattama, Viljandi khk. (AI 2433:9 b, 13, 16) j.t. 
117 Friedenthal 1911, 35; Pikkjärve (ÕES 1260:31, 32); Saaremaalt vt. Verh. GEG X:2 (1880), tahv. 
II:31. 
118 Sb GEG 1937 I, 359. 
119 Moora 1938a, 566 jj.; Sb Prussia XXXIII, 35, joon. 9 mn, lk. 37. Gaerte 1929, joon. 194 e; Soomes 
vt. veel Uskela Isokylä Ketohaka (Helsinki KM 6669:2, 6914:37 = FM 1917, 59) ja Karjas 
Mankeberget (KM 6697:10 = FM 1916, 62). 
120 AI 2481:26 a, 37 b (joon. 28:9), 53 b (joon. 28:6), 60 b, 91 b (joon. 28:4), 165 (joon. 28:7); 2486:71 
b, 193 j.t. 
121 Rauatagi ja šlaki tükid: AI 2432:34, 38 a, 44 b; 2481:116 a (joon. 28:2); 2533:32, 81; 3323:121, 
126, 220, 227; 2486:201 b; 206 b; klaasšlakki: 2533:127, 139 (joon. 28:1). 
122 Sb GEG 1901, 230 jj. 
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mida ei luba ometi arvata põletatud luude iseloom.123 Teiselt poolt need analüüsid on 
osutanud seda, et tegemist pole ka loomuliku tootega. 

Šlakki pole Eesti kalmetest kuigi palju leitud, rohkem aga siiski uuemate kaevamiste 
juures, kus neid osatakse paremini tähele panna. Kurna kalmest leitud raudšlaki koostis oli 
väga kõikuv, kus üksikud osad olid peagu puhast rauast resp. terasest. Teised osad sisaldasid 
jälle peaosadena savimulda, väävelhapet, rauaoksüüdi, vähemates osades lupja, magneesiumi, 
titaani, hügroskoopilist vett ning jälgi mangaanist, arseenist ja vosvorhappest. Suhteliselt 
tugev titaani esinemine on iseloomulik rootsi ja norra rauaärtsile.124 Pilistvere Kivimäe 
kalmest leitud šlakitükid olid omavahel ja ka Kurna omast väga erineva koostisega, millest 
ühel eriti suur protsent oli ränihapet.125 Nurmsi šlakkidest on kahest tehtud kvalitatiivne 
analüüs chem techn. A.Erm’i poolt, kus osutusid komponentideks suuruse järjekorras: 

1. Fe, SiO2, Na, K, jälgedes P2O5, Mn. 
2. Fe, SiO2, Na, K, P2O5, jälgedes Mg. 

Näeme mõlema koosseisu suurt sarnasust, kusjuures raua ja silikaadi rohkus (üle 30 %) ning 
kaltsiumi ja väävli puudumine näitavad, et need šlakid pole tekkinud mitte rauamaagi 
töötlemisel, vaid valmis rauast esemete tootmisel sepikojas. Friedenthal peab Kurna 
šlakitükke koha peal rauatootmisel tekkinuiks, mis siis panustena kalmesse on sattunud, nagu 
samasuguseid šlakitükke Hannoveris ja Bornholmil sooraua ümbertöötamise jäänustena on 
kasutamist leidnud hauaküngaste ehitamisel, urnide katmisel ja panustena.126 Märgitav on 
samasuguste šlakitükkide esinemine ka Soomes kalmetes nagu Vesilahti Säijoki ja Laitila 
Untamala kalmeis,127 Lätis Strante kalmes128 ning Eestis linnustel, esijoones V-X saj. 
kuuluvail Iru ja Peedu linnustel.129 Osalt on siis mõeldav, et tegemist on rauasulatamisel 
saadud rauaräbuga, osalt aga lihtsa sepise juures tekkinud šlakitükkidega. Nende sattumisel 
kalmesse on siis ilmselt panuslik-ohverduslik iseloom. 

                                                           
123 Sb GEG 1901, 229 jj. 
124 Friedenthal 1911, 36 jj. 
125 Sb GEG 1901, 227 jj. 
126 Friedenthal 1911, 37. 
127 Helsinki KM 3007:20, 24; 6109:33. 
128 Moora 1938a, 11. 
129 Muistse Eesti linnused 1939, 117 jj.; AI 3374 Vilo Mitkovitsa linnamäelt. 
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L. KIVIMUNAKUD 
 

Nurmsist on leitud kivimunakuid 44 eksemplari.130 Kujult on nad väga mitmesugused, 
enamuses tahulised, ümmarguste üleminekutega, või siis korrapäratud, enam-vähem kera 
kujulised. Korrapärasemaist olgu mainitud kuudise resp. kuubikujulised (joon. 28:10, 29:7 ja 
AI 2481:130 j.t.), mille tõttu neid kive vahel ongi nimetatud kuudisekujulisteks kivideks. 
Üsna korrapärased on ka silinderjad (joon. 29:1 ja 5 ja AI 2432:37 j.t.) ja vaadikese- resp. 
tünnikujulised, millel küljed kumerad ja vahel otsad nõgusad (joon. 29:4). Nõgusate 
pindadega kivimunakuid esineb mitmeid, kusjuures nõgusus on kord suurem, kord väiksem 
(joon. 28:13 ja 29:1, 4 jt.). Eriti suurt nõgu näeme joon. 28:14.131 Osa kivimunakuid on 
lapergused, enamasti tublisti ihutud (joon. 29:2 ja 28:11 ja AI 2486:199). Kivimunakute 
suurus on ka võrdlemisi vahelduv, kõikudes läbimõõdus 3,5-9 cm vahel, enamuses just 5,5-
8,5 cm piirides. Üldiselt näib, et suuremad eksemplarid on korrapäratumad. 

Kivimunakud on kõik valmistatud kohapeal saadaolevatest rändkivimitest, eelkõige 
graniidist. Eriti heledast väga peeneteralisest graniidist on valmistatud rida ilusaid 
korrapäraseid vorme, samuti kui kvartsiidist ja pyrokseniidist (resp. amfiboliidist). Viimaseid 
kivimeid tarvitatakse siiski harvem, samuti kui gneissi, vilgu-kiltkivi ja kvartsporfüüri. 
Kivimunakute vormide ja kiviliikide võrdlemisel on huvitav tähele panna, et korrapärasemad 
vormid on ühenduses just peeneteralisemate kivimitega, vastupidi korratumad ja vormitumad 
kivimunakud on valmistatud porsunutest ja jämedamateralistest kivimitest, mis paremate 
vormide töötlemist ei võimaldagi. 

Eestis panid neid kive esimestena tähele J.B.Holzmaier132 ja R.Hausmann.133 
Käesoleval sajandil on neid järjest enam teadlikult tähele pandud, nii et nende arv praegu 
tõuseb 209-ni. Toome siinkohal nende loendi. 

1. Anikoorma, Vändra khk. (Sb Pernau VII 1914, Bolz’I kogu, lk. XXXVI, nr. 96). 2-
22. Asva linnus, Pöide khk. (AI 3307:270; 3658:135, 206, 220, 249, 435, 458, 506, 520, 602; 
3799:63, 98, 146, 175, 292, 358, 458-462). 23. Audla, Pöide khk. (Publikationen des Vereins 
zur Kunde Ösels I 1891, 12). 24.Essu (EmKÜ 86:9). 25-27. Iru linnus, Jõelähtme khk. (AI 
3428:446, 977, 1105 = Muistse Eesti linnused 1939, joon. 45). 28-35. Iru asula (AI 3429:842, 
844, 857, 858, 860, 864, 865, 891; neist üks avaldatud ERK IV 1936, 159, joon. 20). 36-39. 
Jaagupi (AI 3236:93, 175, 408, 580). 40-45. Kahala, Peetri khk. (Paide m.). 46-57. Kahala, 
Lääne, Peetri khk. (Paide m.) 58. Kelleraugu, Viru-Nigula khk. (AI 3405:B 1). 59-60. 
Kihelkonna (EmKÜ 8; AI 3822:29). 61. Kiriku kl. Valjala khk. (AI 3899:49). 62. Kolga-
Jaani, “Kaebekingult” (AI 2752). 63. Kõola, Laiuse khk. (AI 2462:7). 64. Kärla 
(Publikationen des Vereins zur Kunde Ösels I 1891, 12). 65. Lagedi (Spreckelsen 1928, 19, 
nr. 6). 66. Lalsi, Kolga-Jaani khk. (Sb Pernau VII, Bolz’I kogu, lk. XCII, nr. 362). 67. Lõõla, 
Türi khk. (Paide m.). 68-77. Lätkalu, Kolga-Jaani khk. (Sb Pernau VII, Bolz’i kogu, lk. 
XLVII jj., nr. 131, 228, 235, 366, 437; AI 2490:65; 2751; 2785:1-3). 78. Muuksi, Kuusalu 
khk. (AI 3435). 79-81. Muuksi, Sepa, Kuusalu khk. (Sb GEG 1937 I, Vassar, joon. 22:3-4). 
82-125. Nurmsi (vt. lk. 125, viide 130). 126. Odiste, Kolga-Jaani khk. (Sb Pernau VII, Bolz’i 
kogu, lk. LXXVII, nr. 285). 127. Paide, supelmaja (Paide m., nr. 449). 128-129. Peedu linnus, 
Nõo khk. (AI 3452:309, 361). 130. Pidula, Rägu, Kihelkonna khk. (AI 3822:28). 131. Pähkla, 
Kaarma khk. (Kur.m.). 132-139. Pöide, linnuse jalalt (Publikationen des Vereins zur Kunde 
Ösels I 1891, 12 jj.). 140. Rabavere, Mihkli khk. (AI 3315). 141. Raukla, Sepa, Türi khk. 
(Jung 1910, 14, nr. 13; Indreko Türi khk. kirjeldus AMTA-s, lk. 24). 142-143. Sangla, Rannu 
khk. (AI 2792:3, 4). 144-148. Taadikvere, Kõõre, Pilistvere khk. (ÕES 2255:III:1-5; sb GEG 
1901, 234 jj.). 149. Tartu (AI 2668:1). 150-155. Valgma, Peetri khk. (Paide m.). 156-162. 

                                                           
130 Paide m. 2 eks.; AI 2432:24, 37, 41 (joon. 29:5); 2481:16 (joon. 29:1), 18, 20 (joon. 29:6), 21, 38, 
106 (joon. 29:4), 130, 131 (joon. 29:7), 138, 158 (joon. 28:13), 166, 167 (joon. 29:2), 168; 2486:29, 54 
b, 55, 66 (joon. 28:11), 89, 134, 173, 174, 199; 2533:37 a, 77, 85, 93 (joon. 28:10), 112 a, 141, 142, 
143; 3323:17 (joon. 28:14), 36, 37 (joon. 29:3), 39, 62, 123, 124, 132, 199 (joon. 28:12). 
131 Samasugune Paide m. lähema leiukohata nr. 565 ja Ida-Venest Zaoussäilovi kogus (Helsinki KM). 
132 Publikationen des Vereins zur Kunde Ösels I 1891, 12 jj. 
133 Sb GEG 1901, 234 jj. ja Arbeiten des I Historikertages 1909, 17 jj. 
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Verevi, Läätsa, Rannu khk. (AI 2766:28, 31, 41, 62, 69, 78, 87). 163-203. Verevi, Sandimärdi 
(AI 2817:30, 41, 43, 50, 65, 66, 74, 79, 80, 86, 123, 132, 136, 156, 166, 168, 217, 218, 221, 
222, 252, 264, 289, 290, 293-295, 302, 305, 317-319, 327, 334, 342, 350, 351, 353, 384, 408, 
409). 204. Virika, Türi khk. (Paide m.). 205-207. Ülpre, Karksi khk. (AI 3910:5, 15, 17). 208-
209. Lk. Teadmata, arvatavasti siiski Järvamaalt (Paide m., nr. 565, 566). Siin on arvestatud 
need kivimunakud, mis omavad iseloomulist kuju ja töötlemise jälgi. Peale nende leidub 
muuseumides rida kive, mis on ilmselt juhuslikud ja enamuses looduslikud, nagu eriti 
linnustelt (Muuksi, Kuusalu, Iru, Peedu), mõnest kalmest (Kobratu AI 3357:298, 303) ja 
asulaleiust (Põltsamaa AI 3819). 

Nende levikupilt on väga eripärane ja nagu näib, juhuslik. Maakonniti näiteks 
jagunevad nad järgmiselt: Virumaa 2, Järvamaa 74, Harjumaa 16, Saaremaa 36, Pärnumaa 5, 
Viljandimaa 18, Tartumaa 58. Seejuures Tartumaal on nad leitud peamiselt kahest Verevi 
kalmest (48 eks.), Viljandimaal ainult ühest kalmest, kuna teised on juhusleiud Kolga-Jaani 
khk., Saaremaal peamiselt Asva ja Pöide linnustelt, Harjumaal Iru linnuselt ja asulalt, 
Järvamaal kõige rohkem kalmetest, kuid väga ebavõrdselt. Eriti tähelepandav on nende 
arvukas esinemine asulatel ja linnustel, mis osutab, et tegemist on tööriistaga, tarbeesemega, 
mis loomulikult on töödeldud kohapeal kohalikkudest kiviliikidest. Et nende levikupilti 
paremini mõista, peatumegi esialgu nende kivide otstarbe juures. 

Nende kivide otstarbe üle on avaldatud väga mitmesuguseid seisukohti.134 Kokkuvõttes 
olgu siinkohal märgitud järgmist. Osalt peetakse neid relvadeks-viskekivideks, mis kohati 
võib ju esinedagi, nagu Rheini äärsetes rooma sõjalaagrites ja Serbias Jablanicas, kus neid 
kuule on põletatud savist.135 Kuid viskekive oleks vaevalt tarvitsenud nii korralikult töödelda, 
nagu kivimunakud seda enamasti on, kus osa pindu on nõgusadki, samuti et neid nii rohkesti 
leitakse asulaist. Tööriistana on sellist kivimunakut varem võidud kasutada ka kivi 
töötlemiseks,136 hiljem maagi tampimiseks137 ja isegi rauaajal sepatöödel.138 Näib 
võimalikuna, et neid on kasutatud ka savinõude valmistamiseks savimassi segamise, 
sõtkumise ja kloppimise ning savisse segatava kvartsiterade peenendamise juures. Kõige 
levinum on arvamine, et neid on kasutatud teraviljade ümbertöötamisel, kusjuures aga näib, et 
mitte jahvatamise, edasi-tagasi hõõrumise näol, vaid esijoones terade purustamise ja tangude 
valmistamise kujul, mis näib olevat vanim viis teraviljade kasustamises.139 Seega suurte 
kivide lohkjas süvendeis või muus uhmritaolises nõus suruti teri selliste kivimunakutega, 
nagu seda hiljem tehti uhmrinuiaga. Ainult üksikud hilisemad, täiesti lapergused ja siledate 
tahkudega kivid võivad olla kasustatavad ka teraviljade jahvatamiseks-hõõrumiseks nagu 
Nurmsist joon. 28:11 ja 29:2. Loomulikult võidi neid kasutada teistegi ainete peenendamiseks 
ja tampimiseks, nagu näit. sool, ja ajuti ka löögiriistana, nagu sellest tunnistavad mõne 
eksemplari juures murdelised kohad, poolikus jne. Töötamise juures on neid kasutatud ilmselt 
ikka peos või käega kinni hoides. Osalt peetakse lohke ja nõgusid kivil süvenditeks sõrmede 
jaoks.140 Ometi ei seleta see korrapäraseid ja tugevamaid nõgusaid osi – neil peab olema 
kindlasti mingi funktsionaalne tähendus (vrd. joon. 28:14). Hackmani arvates esinevad need 
kivid nii naiste- kui meestehaudades. 

Seega on kivimunakuis tegemist tähtsa ja vajaliku tarbeesemega igapäevase töö juures, 
millele ühise otstarbe leidmine ei vasta tegelikkusele, kuna neid ühteviisi edukalt võidud 
kasutada köögiriistana kui ka sepikojas jm. Ülesannete mitmekesisusele osutab ka kivide 
mitmekujulisus, kus kuju on määranud sooritatud töö ja suuruse sobivus töötavale käele. 
Kahjuks pole senini katset tehtud eri vormide ühendamiseks teatud tööde jaoks, mis siingi 
                                                           
134 Hausmann Sb GEG 1901, 255 jj.; Hackman (aasta?), 252 jj.; Aarbøger 1907,  II Raekke, 22. Bind, 
lk. 148 jj.; Kivikoski 1939, 226; Sb GEG 1937 I, 361. 
135 Müller 1907, 155 jj. 
136 Hausmann, tsit.koht, 236; Fornvännen 1922, 115 jj; Schwantes 1939, 129 jj. 
137 Miske 1908, 68 ja seal tsit. kirjandus; Деген-Ковалевский, Б.Е., К истории железного 
производства Закавказья. Изв. ТАИМК 120. (Moskva-Leningrad 1935), lk. 271 jj.  
138 Fornvännen 1912, 67 jj.; Glob Neues aus Vendsyssels älterer Eisenzeit Acta Arch VIII 1937, 191. 
139 Miske 1908, 68; Müller 1907, 155 jj.; Mertins 1906, 37; Kivikoski 1939, 226; Stenberger Mannus 
32 1940, 431. 
140 Müller 1907, 153; Fornvännen 1922, 116. 
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pole võimalik. Nende kivide suur ajaline ja ruumiline levik räägib ka ise selle poolt, et nendes 
on tegemist lihtsa praktilise, mitmesugustel igapäevastel töödel kasutatava tööriistaga. 
Ajaliselt ulatuvad kivimunakud varasest litorina-ajast kuni ajaloolise ajani ning ruumiliselt 
üle kogu Euroopa ja sellest väljapoolegi. Egiptuses ja Väike-Aasias esineb neid kiviajal ja 
varasel metalliajal.141 Balkanimail leiame neist teateid neoliitikumist varase raua-ajani,142 
Ukrainas ja Kaukasuses Tripolje kultuurist raua-ajani,143 Helveetsias on neid leitud 
vaiehitustest ja latene-ajast,144 Saksamaal mitmel pool alates varasest litorina-ajast raua-
ajani.145 Arvukalt esineb neid Inglis- ja Šotimaal asulakohtadel mitmest ajajärgust, samuti 
Taanis eriti asulakohtadel alates kiviajast raua-ajani.146 Rootsis tuntakse kivimunakaid 
vanema raua-aja ja Norras rahvasterändamisaja haudades ning Ojamaal V-VI saj. asulates.147 
Idapreisis kiviajast, varase raua-aja vaiehitistes ja m.a. algus-sajanditest.148 Lätist teame ühte 
kivimunakut kiviaegselt asulakohalt,149 kuna Soomes näib neid esinevat esialgu ainult raua-
ajal.150 Esialgsete andmete juures pole olnud vajalik ajalises järgnevuses määrata mingit 
kujulist või mõõtelist erinevust, väljaarvatud kiviaeg, kus on levinud nähtavasti ainult kerajas 
vorm. 

Eestis võivad vanimad kivimunakud kuuluda151 juba kiviaega, nagu nende arvukas 
esinemine Kolga-Jaani khk. näitab,152 kindlasti aga pronksiaega. II aastatuh. teisest poolest 
e.m.a., koos Mont. II perioodi kuuluva pronkskirvega on Saaremaalt, Kaarma khk. Pähkla as. 
leitud ilus vaadi resp. kerakujuline kivimunakas, millel 2 otsmist pinda on töötlemata, kuna 
sealt on sõrmedega kinni hoitud. Edasi on kivimunakaid teada VIII-V saj. e.m.a. kuuluvatel 
linnus-asulatel nagu Asva ja Iru, kus esineb kõrvuti kerajate vormidega ka kuudusekujuline. 
Kivikirstkalmeist tuntakse neid samuti, nii Kihelkonnast Pidulast ja Kuusalu Muuksist, mis 
osalt ulatuvad ka I-II saj. m.a. Samasse aega kuulub ka kivimunakas ühest Essu kalmest, kusa 
ainult varaseid esemeid (EmKÜ 86). III-V saj. materjali hulgas esineb neid kohati õige 
arvukalt, nagu Nurmsis, Kahalas jm., kuid samuti ka oma leidude päämassiga veel 
nooremasse aega kuuluvais kalmeis, nagu Verevis. Nende ulatumine nooremasse raua-aega 
on kindel sarnaste leidude tõendusel, nagu Iru asula ja Kõola kalme. Niikaua kui meil 
puuduvad küllalt ilmekad asulakohaleiud, peab jääma lahtiseks, millal nad tarvituselt kaovad. 
Esialgu näib, nagu ei ulatuks kivimunakud enam vähemalt XII-XIII saj., kus nende 
funktsioonid võisid üle minna uutele täienenud tööriistadele vastava töö sooritamises. 

                                                           
141 Müller 1907, 154 jj.; Fornvännen 1922, 115 jj. 
142 Bulletin de la Societe archeologique Bulgare VI 1916-1918, 85 ja seal viidatud kirjandus; Tallgren 
Congr.sec. 1930, 171. 
143 Kohn-Mehlis 1879, tahv. VIII:1, lk. 371; Swiatowit XIV 1933, 110 ja tahv. XL:8,9; Sb GEG 1901, 
237, m.1 ja 1902, 34; Деген-Ковалевский, tsit. t., lk. 271 jj.;  Helsinki KM asuvas Zacussailovi kogus 
leidub suur hulk kivimunakuid. 
144 Müller 1907, 154; Miske 1908, 68. 
145 Schwantes 1939, 129 jj., joon. 134, lk. 159 jj.; Mertins 1906, 37; Schwantes 1911, 114, 131, 101; 
Hausmanni märkus Hackmani töö retsensioonis Gött.gel.Anzeiger 1906, nr. 12, lk. 958. 
146 Müller 1907, 148 jj., 154 jj.; Glob tsit. koht. 
147 Fornvännen 1912, 67 jj.; Schetelig 1912, 95, joon. 214; Stenberger Mannus 32 1940, 431. 
148 Sb GEG 1901, 236; Hackman (aasta?), 254; Engel 1935, 125, 280; Rossius 1933, 52, 56 jj., 66 jj.; 
Bezzenberger, Sb Prussia XXII, 175 jj. 
149 Rinnukalnsist (ÕES 1368:217 ja RK 11, 26). 
150 Vanim neist Paimiost (Helsinki KM 8955:23, SM 1929, 85 jj.); Hackman (aasta?), 252 jj. ning 
SMYA XXVI, 209 j.m.; Kivikoski 1939, 226; olen Soomest märkinud kivimunakuid üle 30 eksemplari 
maa eri osadest, hiliseimad ulatuvad II aastatuh. algusesse m.a. 
151 Endisi dateerimisi vt. Hackman (aasta?), 253 ja SMYA XXVI, 212, 225; Hausmann Arbeiten des I 
Historikertages 1909, 18; Tallgren 1922, 115; Moora 1932, 34; Moora 1933, 34; Indreko 1935, 16, 34. 
152 Sb GEG 1930, 204 jj. (Indreko peab neid siiski raua-aegseiks). 
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M. KERAAMIKA 
 
Lõppeks oleks meil Nurmsi kalme leiumaterjalist jäänud veel käsitleda keraamika. 

Mõnedest muudest esemetest on senini jäänud analüüsimata ainult mõned luutükid auguga 
või joontega (joon. 14:15 ja 28:3), samuti üks seakihv väljalõikega keskel (joon. 28:5).153 
Mainitav oleks ka savimoodustis joon. 28:8. Samasuguseid kokkupigistatud saviklumpe 
tunneme Kobratu kalmest, kuna Paali kalmest leitud savimuna (AI 3235:161) on sileda 
pinnaga, osalt tahuline. Mis nende otstarve, ei tea. 

Keraamika kohta Eesti kivikirstkalmetes on senini suhteliselt vähe sõna võetud või 
üldisemalt üle mindud.154 Selle põhjused asuvad ilmselt leiumaterjali iseloomus. Savinõusid 
ei leita kivikalmetest kunagi tervetena ja väga harva ka sellisel hulgal lähestikku, et lubaksid 
rekonstrueerida küllaldase kindlusega ta endises profiilis ja suuruses. Uuemate kaevamistega 
on siiski mõndagi uut leitud. Varasematel kaevamistel, kus sageli töötati hoopis ebateadliku 
tööjõuga ja vähese põhjalikkusega, on nad katkenditena ja mullakarvalisuse tõttu enamuses 
kahe silma vahele jäänud, mis andiski nende esinemisest väärpildi, nagu seda eelpool juba 
ühenduses kalmetega puudutasime. Selle tõenduseks on jällegi Jaagupi kalme, millest 
omalajal savinõutükke hoopis napilt leiti, kust aga alates 1933.a. teostatud kaevamistel neid 
on saadud õige rikkalikult ja just ka 1887.a. läbi kaevatud osadest.155 

On juba ammugi kindlaks tehtud, et savinõud kivikalmetes ei olnud kasutatud otsesteks 
matusteks tuha ja põlenud luude panipaigaks ja avaldatud arvamist, et tegemist on panustega, 
milles osalt võis isegi olla toitu.156 Spreckelsen väidab koguni, et savinõusid ei pandudki 
tervelt kalmesse, mistõttu neile ei tule vaadata kui toidunõudele, vaid kui katkenditena tehtud 
sümboolsetele panustele.157 H.Moora järgi on savinõud katki löödud, samuti kui metallasjadki 
murtud ja purustatud, et neid “surmata” järgnemiseks lahkunule teise ilma vastavalt 
omaaegsele usundile.158 Seejuures on tükid üksteisest kaugele eemale paisatud, mis 
rekonstrueerijalt nõuab üksikasjalikku pisitööd ja õieti kogu kalme ulatuses leitud 
savinõukatkendite sobivuse katsetamist.159 Kui aga katkendid on suhteliselt väikesed ja 
vähearvulised, ei ole siin loota tulemusi, nagu Nurmsiski. 

Näib, et savinõukatkendid kivikalmetes on pärit üheltpoolt panustest, milleks tavaliselt 
on olnud vähemad ja peenema koostisega savinõud ja mille killud esinevad koos metall-
leidudega ja luudega tarandites, ja teiseltpoolt ühenduses ohverdamiseriitustega ja esijoones 
peie- ja mälestussöömisist kalmel või kalme juures. Osa kilde võivad olla ka ühenduses 
muistse kombega, tuld kanda elavate süte näol savinõudes. Otseselt panusteks valmistatud 
keraamikat Eestis ei näi esinevat. Need väikesed, vahel 4-6 cm läbimõõta ja ainult 2,5 cm 
kõrged, peeneseinsed kausikesed või tassikujulised nõud, nagu neid esineb näit. Jaagupi ja 
Paali kalmeis,160 võivad olla siiski ka igapäevases elus tarvitusel, nagu miniatüürnõude 
esinemine asulakohtadel161 näitab, samuti nende hoolikas väljatöötus. Panuste puhul peab 
jääma esialgu seisukohale, et neid tõesti pandi kaasa ainult sümboolsete kildudena, ilma 
otsese seoseta toiduga. Samuti pole jälgi sellest, et savinõusid toiduga surnutele oleks asetatud 
kalmele. 

Enamus savinõutükkidest on pärit peie- ja mälestusööminguist ja teistest kalmel või 
selle ligidal toimunud riitustest. Et sellal toimus kalmes või kalmel tuliriitusi on eriti selge 

                                                           
153 Vrd. pitside triikimine seakihva abil ERM Ar. VI, 101 (Kurrik). 
154 Vt. Beitr.Estl.VI, 409 jj.; Friedenthal 1911, 35 jj. ja Beitr.Estl. XX, 42; Tallgren 1922, 69 jj., 115 jj.; 
Moora 1932, 34. Läti kohta Moora 1938a, 555 jj.; Sb GEG 1932, 295 jj. Soome kohta Hackman, 254 
jj.; Kivikoski 1939, 62 jj. 
155 Sb GEG 1887, 129; vrd. nende märkuste juurde Hasselblatti lõbusaid lugusid kaevamistest Kambjas 
ja Jaagupis Sb GEG 1886, 134 jj., 137jj ja 1887, 122 jj. Moora 1938a, 13. 
156 Hackman (aasta?), 116, 225; Moora 1932, 34 j.m. 
157 Beitr.Estl.VI, 411; vrd. ka SB GEG 1886, 133. 
158 Moora 1932, 34. 
159 Friedenthal 1911, 36 ja Beitr.Estl. XX, 17; Lätis vt. Šnore koostatud nõud Sb GEG 1932, 295. 
160 AI 3235:38, 64, 166; 3236:33, 142, 186 j.t. 
161 Näit. Asvas (AI 3799:212, 305). 
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vastavatest andmetest Läti kääbaste puhul.162 Need polnud, vähemalt igal juhul, mitte otseselt 
ühenduses surnute põletamisega. Mõeldavam on tuliriituste ühendus sümboolse põletamisega, 
kus heideti tulle kadunu riideid, suriõlgi, surnulaudu j.m. esemeid. See võib olla seotud ka 
laiba osalise põletamisega. Osa tuleasemeist on aga kindlasti ühenduses peietega, kus oma 
sugukond tuli kokku kalmele kas samal ajal laiba või selle põlenud jäänuste asetamisega 
kalmesse või siis hiljem ja korduvalt teatud ajavahemikkude tagant ja siin korraldasid peie-, 
ohver- ja mälestuspidusid. Nendel tavaliselt söödi ja kutsuti lahkunutki kaasa sööma. Neile 
nähetele on rohkesti paralleele etnograafilises kirjanduses. Sööginõud või osa nendest heideti 
pärast seda puruks. Nii näib olevat kõige tõelähedasemalt seletatav savinõukatkendite 
esinemine suurel arvul just väljaspool matmiseks määratud kalmeosi, nagu eriti äärevared.163 
Eestis on see väga ilmne Paali kivikalme juures, mis osalt on M.Schmiedehelmi poolt läbi 
kaevatud 1933.a. Seal asub kaks tarandkalmet paralleelselt, tarandite otsread umb. 15 m 
kaugel teineteisest. Osalt vähendavad seda vahemaad kummagi äärevared järjest õheneva 
kultuurkihiga. Kuigi sellelt vahealalt ei leitud luid ega metall- ja klaasesemeid, esines seal 
ulatuslik söe- ja tuhakiht arvukate savinõukatkenditega, mis enamuses on just suurtest, 
paksemaseinsetest savinõudest. Tõenäoselt siis siin kahe kalme vahel ongi toimunud 
riituslikud söömingud ja tuletegemised. Osa kilde jäi samasse maha, osa heideti ka võib-olla 
eemale kalmetele. Seepärast oleks eriti huvitav Eestis savinõukatkendite sobitamiselt jälgida 
kogu kalmistu ulatuses, kuivõrra ühe või teise piirkonna savinõukilde esineb vastamisi. Kuna 
tarandkalmed asuvad tavaliselt kõrgetel põllumaadel, siis on sarnaste väljaspool kalmet 
leidunud tuleasemete avastamine enamuses võimatu – künd on nad hävitanud. 

Nendelt üldist laadi küsimustelt siirdume nüüd Nurmsist leitud savinõukildude 
lähemale analüüsile. Nurmsi kalmest on leitud 1166 üksikut savinõukildu, peale nende mõned 
pisikesed murenenud osakesed, mis sellise rabeda ja kergesti murduva materjali tõttu võivad 
tekkida ka muuseumis veel. Osa neist kildudest on leitud suhteliselt üksikult, kuid enamus – 
arvuliselt, mitte leiunumbriliselt – on saadud “pesadest”, kus katkendid kaunis lähestikku 
osades moodustavad nagu ühtlase rühma, vahel üle saja katkendikese koos. Kuid need 
“pesad” pole tekkinud ühe savinõu purunemise tagajärjel. Ühes rühmas leitud savinõukillud 
osutavad vormis ja koostises erinevusi, mis näitab, et need rühmad koostuvad mitmest 
purukslöödud savinõu kildudest. See ei takista neid aga olemast üheaegsed, koguni üheaegselt 
kalmesse sattunud. Savinõukatkendid vastupidi metall- ja klaasleidudele esinevad ka kalme 
ääreosades, väljaspool luude levikuala. Eri kalme osades võib jälgida savinõukatkendite 
esinemise tihedust ja leida erinevusi. Üldine pilt oleks Nurmsi kalmes järgmine. Kõige vähem 
savinõukatkendeid esineb kalme lääneosas, rida A-ni ainult 3 tükki. Võib-olla pole neid sel 
varasel kaevamisel ka küllalt hoolikalt jälgitud ja kogutud. Ridade A-F vahelt on leitud 
savinõukilde 101, F-H vahel 151 ja idapoolses osas alates reast H kokku 911, neist Tallgreni 
1922.a. teostatud kaevamisest üksi 300 katkendit. Seega näib, et savinõutükid muutuvad eriti 
arvukaks just kalme idapoolmikus, mis üldjoontes kuulub IV-V saj. Samasse aega kuulubast 
lääneotsast on neid aga jälle ootamatult vähe. Näib siis, et savinõukildude vähene või 
rohkearvuline esinemine ei ole seotud eri aegadega. 

Samasugust ebaühtlust võime märgata ka maaalalises levikus. Üldiselt leidub 
keraamikat siiski kõigis vastava aja kalmetes Eestis, kuigi leidub ka vähemaid kalmeid täiesti 
ilma keraamikata nagu näit. Purtse-Matka nr. 1 ja Hannuste kalme. Keraamika kogumise 
ebaühtlus on siin takistuseks selgema pildi saamisel. Nii on varem kaevatud kalmete 
inventaris keraamika tavaliselt hoopis napp, millest aga ei saa mingeid järeldusi teha 
keraamika leviku üle (vrd. lk. 128). Arvestades just uuemal ajal kaevatud kalmete inventare, 
võime märgata siiski Virumaa kalmetes Tartumaaga võrrelduna keraamika vähesust. Kui 
näiteks Paali kalme on annud juba ühe suvise kaevamisega 1429 savinõu katkendit ja 3 enam-
vähem tervet savinõud ja Jaagupi kalme 2432 katkendit, siis vastupidi Pada kalme ainult 63, 
Reinapi 41, Jäbara E 95, C 135 ja B kalme 330 katkendit, kusjuures kaevamisalad pole 
kaugeltki viimaste kahjuks. Harjumaal puuduvad uuemad kaevamised, kuid arvestades Saha, 
Kurna ja Lagedi leiuinventare, esineb seal keraamikat arvukamalt kui Virumaal. Nii näit. 

                                                           
162 Sb GEG 1932, 290 jj.; Moora 1938a, 555. 
163 Sb GEG 1932, 295; Moora 1938a, 13 jj., 31, 49; Sartori Scherbenmachen, passim. 
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suhteliselt väike Mikuri kalme on annud ise juba 145 katkendit. Näib, et keraamika ja metall- 
ning klaasasjade esinemine kalmeis rooma ja keskmisel raua-ajal on suurtes joontes 
vastuproportsionaalne. Mida rikkalikumalt metall- ja klaasasju panustena, seda napimalt 
keraamikat. Ka Nurmsi kalmes langeb savinõukildudest peaosa just sellele piirkonnale, kust 
metalli vähe. Nii on Nurmsist saadud 1166-st savinõukillust leitud 611 katkendit (52,4 %) just 
1934-1935.a. kaevatud idaosast, kus esines ainult väheseid ja hiliseid metall-leide. 
Savinõukildude vähesus Virumaal võib aga osalt põhjeneda ka toormaterjali kehvuses selles 
piirkonnas Eestis, kus paepõhi ulatub pinnale välja, nagu Virumaa ja osalt Harjumaa, on häid 
savi leiukohti vähe ja lubjakivi osakesi võib kergesti sattuda koostisesse, mis savinõude 
põletamisel mõjub lõhkuvalt. Üldiselt aga geoloogide arvtes Eestis on ilma detaailse 
uurimiseta raske otsustada, kas kuskil on täielikult puudunud esiajaloolise primitiivse 
keraamika jaoks tarvilik tooraine. 

Savinõukildude esinemist vaadates ajaliselt, võime märgata, et nad hakkavad kalmetes 
arvukamalt esinema meie ajaarv. algusest, nagu tõendavad hilised kivikirstkalmed 
Rannamõisas ja Muuksis. Varasemais venekirveshaudades esineb ainult panuslik keraamika, 
pronksiaja haudades samuti üldiselt väga vähe, kusjuures aga kildude päritolu pole enam 
ainuvõimalikult panuslik. Kõige hilisemate kivikirstkalmete ajal aga tekib keraamika 
esinemises muutus, ja ilmselt just ühenduses peie- ja mälestusriitustega. Võib-olla suudetakse 
siin kunagi kindlaks teha mingisuguste eeskujude osa ka lõunapoolsetelt hõimudelt, näit. 
Visla piirkonnast. Keraamika esinemise puhul kalmetes on eriti selge, et tegemist on 
surnuriituslike tavade arenemisega, mitte et savinõusid näiteks rohkem oleks tarvitama 
hakatud. Savinõukildude rohkus kalmetes näib aga eriti tavaliseks muutuvat just alates IV 
saj., kui vaadelda kalmeid üldse, samuti üksikute kalmete eriosi. Nii on Nurmsiski eeeskätt 
IV-V saj. kuuluv kalmeosa annud 911 katkendit muu 255 vastu, kusjuures esimese alla langeb 
kalmest ainult 19,5 m, teise alla 36,5 m. Noorema raua-aja kalmetes on keraamika esinemine 
hoopis tagasihoidlikum võrreldes eelneva ajastuga. Nurmsi kalmes ei näi peale paari killu 
esinevat nooremasse rauaage kuuluvat keraamikat, mispärast pole põhjust siinkohal 
küsimusega pikemalt tegeleda. 

Kõik savinõukatkendid Nurmsist näitavad, et savinõud on valmistatud käsitsi.164 Ühed 
on suhteliselt õhukesed, seinapaksusega 3-4 mm, pakseimad 1-1,2 cm. Nende vahel rida 
vaheastmeid. Kõik savinõud on olnud lameda põhjaga, kusjuures põhjatükid on üldiselt 
paksemad seintest, 0,4-1,5 cm. Värvus on väga vahelduv, telliskivipunasest üle pruunikate 
kuni hallide ja mustadeni, vastavalt savinõude põletamise protseduurile lahtise õhu käes.165 
Seejuures domineerivaks on just pruun ja selle mitmekesised varjundid, kord heledamana või 
punakamana, kord kollakamana või määrdunud hallikas-mustakamana. Enamusel on sise- ja 
väliskülg ühte värvitooni, teistel erinevad, kusjuures üldiselt murde kohal võib näha, et seina 
seesmus on tunduvalt tumedamast, vahel täiesti musta värvust. See on seletatav põletamisega 
lahtise õhu käes, kus nõud kaeti ainult põletisainega, milleks võis olla rohi või sõnnik.166 
Savinõud on loomulikult valmistatud koha peal ja toormaterjalid hangitud samast. Terve rida 
kilde on suhteliselt puhtast savisegust, teised sisaldavad suuremal või vähemal määral kvartsi- 
ja liivateri. Mõned katkendid on eriti jämedad ja koredast segust (joon. 31:18).167 Sarnasesse 
segusse on eraldi põletatud ja purustatud kive, nagu see koredamale keraamikale omane.168 
Savisegusse kivisõmera segamine, mida saadi suuremal aluskivil väiksema peoshoitava 
kivimunakuga hõõrudes ja purustades, on E.Laidi teatel püsinud Petserimaal veel tänapäevani 
naturaalmajanduslikus potisepa käsitöös vaabata poripottide valmistamisel. Valmistamine on 
toimunud spiraaltehnikas. 

                                                           
164 Vrd. Indreko andmeid Asva puhul, et savinõude valmistajaiks on olnud naised ja oletatavaist 
kommetest seoses sellega, Muistse Eesti linnused 1939, 36. 
165 Muistse Eesti linnused 1939, 36. 
166 ibid. 
167 AI 3323:85, 99, 103, 105, 107, kõik enam-vähem kalme perifeeriast. 
168 Muistse Eesti linnused 1939, 30 jj. 
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Enamusel katkenditel on välis- ja sisepind suhteliselt sile. Leidub ka rida pealispinnalt 
hoopis kühmulise ilmega katkendeid (joon. 30:17-18; 31:3, 21).169 Enamasti on pind pisut 
kare vastavalt koostise teralisusele. Täiesti sileda pinnaga savinõukillud Nurmsis peaagu 
puuduvad, kuigi mujal Eestis neid esineb. Real katkenditel võib märgata pinnal 
korrapärasemaid või korratumaid jooni, mingit mustrit kui ka augukesi. Osa on neist tehnilist 
laadi jäljed, osa aga ornamentaalne. 

Nn. riibitud keraamika kohta pakub Nurmsi kalme inventar küllaldaselt näiteid, see on 
siin kõige tavalisem. Osalt on riiped kaunis tugevad ja näivad pidevate joontena ümbritsevat 
kogu savinõu (joon. 30:12, 19, 22 ja AI 2481:94, 102; 3323:229). Tavalisem on aga riibete 
rist-rästisus, olles ühtlasi nõrgemad (joon. 31:6-7, 14, 17, 20 ja AI 2481:23, 75,; 2486:206 a; 
3323:44, 156, 218 j.t.). Vahel on ka sisepind riibitud. Tugevamad riiped on ilmselt tehtud 
vastava sakilise resp. piilise servaga riistaga ja sel juhul ornamentaalne. Korratum ja kergem 
riipimine on pärit nähtavasti pinna resp. pindade silumisest rohutuustiga või veel pehmema ja 
peenemakiulise pintslitaolise tuustiga. Savinõude riipimine on Eestis tavaline pronksiajast 
kuni keskmisse raua-aega.170 Ka väljaspool Eestit tuntakse seda väga laialdasel alal kiviaja 
lõpust alates kuni raua-aega.171 Kivikalmete alal on riibitud keraamika rooma ja keskmise 
raua-aja jooksul üsna sageli esinev nähe, nii Paali kui Jaagupi kalmes, peaagu puudub aga 
Virumaal. Ka Läti ja Soome alalt on riibitud keraamikast häid näiteid.172 

Nn. tekstiilkeraamikat esineb Nurmsis ainult paari killuna (joon. 31:9-10). Ka see näib 
olevat valmistus-tehnilist päritolu orneerimisviis, harva esineb nõu sisekülgi. Asvas ja Irus 
esineva tekstiilkeraamika analüüsimisel jõudis H. Kurrik tulemustele, et need vajutised on 
tehtud labase linase riidega või punutisega.173 Tekstiilkeraamika esineb tihti koos riibitud 
keraamikaga, olles paralleelsed nähted, ja on levinud väga laialdasel alal pronksi ja varasel 
raua-ajal.174 Samal ajal esineb teda ka Eestis, ulatudes koguni kuni I aastatuh. keskele m.a. 
Rohkesti esineb teda eriti Paali kalmes, samuti tuleb ette Lätis kivikalmetes.175 

Nurmsist on leitud savinõuservatükk, kus õlamurde ülemisel äärel nelinurksed 
lohukesed asuvad ühes reas (joon. 29:8, vrd. katkend 2533:125, kus näha ainult paar lohku, 
muidu pind riibitud). Vasteid leidub sellele Harjumaa ja Hiiumaa eelrooma ja rooma raua-aja 
keraamikas.176 Õlajoone markeerimine ornamendiga näib olevat Eestis rooma raua-ajal 
väheesinev nähe, keskmisel raua-ajal hakatakse seda rohkem praktiseerima, nagu see 
printsiibis on ka tavaline pronksi ja varasel raua-ajal. Näib, et ka see kammornament seob 
Nurmsi keraamikat, nagu riipimine ja tekstiilmuster, vanema kohaliku keraamikaga. Need 
oleksid ka ainsad nähted, kuidas savinõu pindu on elustatud. Valdav enamus savinõukilde ei 
näita mingisuguseid märke ornamendist, nagu see nähtavasti on täiesti tavaline kivikalmete 
ala keraamikas, mis on mõnevõrra vastuolus germaani hõimude juures tarvitatava 
keraamikaga. Peagu ainsateks ornamendimotiivideks näivad olevat vanemast traditsioonist 
tuntud võtted, uusi eeskujusid näib sellel alal harva olevat vastu võetud. 

Nüüd katsume jälgida, niipalju kui killulisus seda võimaldab, Nurmsi kalmes esinevate 
savinõude kujusid. Rida servatükke näitavad täiesti sirget äärt ning võiks koguni arvata, et 
need savinõud on olnud täiesti sirgelt püstuvate külgedega (joon. 30:9-10). Mõnes on serv 
litsutud laiemaks (joon. 30:8 ja AI 2481:68, 102, 108; 3323:148, 195, 231 j.t.). Servatükkide 
enamus osutab siiski kaela nõgususele. Mõnede kaelaosa on pikem (joon. 30:5), enamusel aga 
lühike ja rohkem või vähem nõgus (joon. 29:8, 10, 12; 30:1-4, 6, 7), kuna õla murre on 
tavaliselt ikka terav (eriti joon. 29:8, 12). Siin on meil tegemist kivikalmete alale tüüpilise 

                                                           
169 AI 2481:151; 2486:63 b; 3323;103, 105 j.t. Vt. Makarenko (aasta?), tahv. VII. 
170 Sb GEG 1937 I, 355 jj. 
171 Muistse Eesti linnused 1939, 32, 38. 
172 Moora 1938a, 557; Kivikoski 1939, 63 ja seal viidatud katkendid. 
173 Muistse Eesti linnused 1939, 29 jj., 79. 
174 Muistse Eesti linnused 1939, 38. 
175 Sb GEG 1937 I, 357. 
176 Sb GEG 1937 I, 353; Keila khk. Harku turbarabast (AI 3345) ja kalmeis nagu Rannamõisa, Kurna, 
Lagedi, Saha; Tallgren 1922, 69 jj.; Reigi khk. Kõpu kl. Pihla tl. kivikirstust (AI 3909:17), mis 
sarnaneb Nurmsi katkendiga. 
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savinõu profiiliga, mis samuti kohalikuna näib ulatuvat ajaliselt üle 1000 aasta tagasi.177 
Nende kõige arvukamalt esinevate terava õlaprofiiliga kildude kõrval leidub rida aeglase 
üleminekuga (joon. 30:6-7).178 Harva esineb täiesti sirge kaela ja külje juures õlajoone 
märkimine paksema voldiga (AI 3323:89). Õlaprofiilile joon. 29:12 näib lõuna pool vasteid 
esinevat.179 Erinevaid ääreprofiile on veel AI 2481:156, kus ääreosa välja paenutatud, 
siseküljel aga terav soon, nagu oleks savinõu serv toorema sisse keeratud. Ühel katkendil on 
serv sisse poole paksem (AI 3323:129). Paksenevat serva võib Eesti keraamikas leida mitmest 
ajastust. 

Hoopis ühtlasema ilmega on põhjaosad. Kõik savinõud on olnud laia tasase põhjaga, 
kust seinad laienevad rohkem või vähem mahukalt. Ainult ühe katkendi juures (joon. 30:24) 
võiks tulla küsimusse uurdeline põhi, nagu neid rohkesti esineb Jaagupi ja Paali kalmeis. 
Osalt tungib põhjaserv veidi esile (joon. 29:9-11; 30:20 jt.) või on sõrmega vajutatud 
laineliseks (joon. 30:22 ja 31:1).180 Mingist aluse või taldriku kujulisest nõust on pärit joon. 
29:14, kus põhi on väga paks (1,6 cm), küljeosa õhuke (0,4 cm), kuna üleminek põhjalt 
küljele väljaspool on kumer.181 Põhjaserva kaarduvuse järgi otsustades on mõnel savinõul 
olnud põhja läbimõõt ainult 5-6 cm, enamusel aga hoopis suurem, mis võis kõikuda 10-20 cm 
vahel. Kõrgusi on raskem määrata. Mõned väikenõud näivad hoopis madalad, 3,5-8 cm. 
Suuremad savinõud olid loomulikult tublisti kõrgemad. 

Peatume veel üksikute väikeste savinõude juures. AI 2432:7 on sirge äärega küljetükk, 
profiil ühtlaselt kumer, sein pakseneb 4 mm alates allapoole. Sellele nõule näib olevat vastied 
Paali kalmes ja Lätis.182 Madal aluse taoline nõu on peale ülalmainitu (joon. 29:14) joon. 
31:2, väliskõrgusega ainult 3,5 cm, ja 2481:75, kõrgusega umb. 6,5 cm. Sarnaseid nõusid 
tunneme Idapreisist.183 Joon. 29:9-10 on samuti madal nõu, kõrgus 4-5 cm, kuid selle profiilis 
eraldub juba kaelaosa. Umbes sama profiiliga ja suhteliselt väikesi nõusid tunneme 
Idapreisist.184 Alt kaunis ühtlaselt laiad, kitsamaks tõmbuva kaelaosaga, sarnanedes jämeda 
suuga pudelile, on joon. 30:17 ja AI 3323:80. Nende kõrgus umb. 8-9 cm. Üldkujus sarnaseid 
nõusid esineb Lätis Rucavas ja Idapreisis.185 

Miniatüürnõud arvatakse olevat eraldi panusteks valmistatud. Tavaliselt on need halva 
kvaliteediga ja tehtud lohakalt. Nurmsi mainitud eksemplaride juures ei saa seda öelda, nad 
sarnanevad muule tavalisele keraamikale. Ometi ei ole võimatu, et nende tootmisel on 
mänginud teatud osa eeskujud Visla piirkonnast, Idapreisist ja nn. Memeli kultuuri 
piirkonnast.186 Teiselt poolt on need alused ja väikenõud vormilt nii lihtsad, et nende 
valmistamine ka täiesti iseseisvalt on mõeldav. Samas ei tarvitsegi need alused ja väikenõud 
Nurmsis olla eriliseks funeraalkeraamikaks, kuna neil ka igapäevases elus võib olla oma 
praktiline tähtsus. Tunneme ju ka Asva asulakohalt väikenõusid.187 Linnuste ja asulakohtade 
kaevamine on Eestis  üldse näidanud, et keraamika asulaist ja kalmetest on täiesti paralleelne 
– mingisugust funeraalkeraamikat Eestis pole toodetud. 

Üldiselt võiks öelda II-V saj. keraamika kohta Eestis, et see on arenenud kohalikust 
vanemast keraamikast. Seejuures on ta ühtlasi edasiarenguks ning omades üksikuid eri 
tunnuseid laseb end eraldada suurtes joontes nii vanemast kui nooremast kihist. Ornamenti 
kasutatakse vähe, nõud on lameda, harva ka uurdelise põhjaga, õlajoon on markeeritud 
peamiselt ainult kumerama või teravama profiiliga, kaelaosa tavaliselt nõgus. Koostis on 
peenema liivaseguga, tavaliselt hästi tsementeerunud ja seinapaksus pigemini õhuke kui paks. 

                                                           
177 Moora 1938a, 559 jj.; Beitr.Est. VI, 409; Friedenthal 1911, 36; vanemad vt. Muistse Eesti linnused 
1939, joon. 13:1, 3, 45. 
178 Vrd. Moora 1929, tahv. L:1; Tischler-Kemke 1902, tahv. XXIV:2; XXVII:1. 
179 Moora 1929, tahv. XL:4 ja Moora 1938a, 563. 
180 Vasted viimasele vt. Sb GEG 1937 I, 351. 
181 Nähtavasti samasugune nõu Verevi Sandimärdi kalmest (AI 2817:32). 
182 AI 3235:36, mõõtudelt pisem; Moora 1929, tahv. XL:14. 
183 Tischler-Kemke 1902, tahv. XXVI:5,6. 
184 Tischler-Kemke 1902, tahv. XXIII:11, vrd. 8; Eestist vt. Kobratu kivikalmest AI 3357:159. 
185 Moora 1929, tahv. XL:8, vrd. 3,5; Tischler-Kemke 1902, tahv. XXIV:3, XXIII:13. 
186 Vt. Moora 1938a, 562 jj., kus vastav miniatüürkeraamika kirjeldatud. 
187 Muistse Eesti linnused 1939, joon. 17. 
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Välispoolsete eeskujude küsimus on senini väga puudulikult uuritud, mille põhjus eeskätt 
Eesti materjali vähesuses ja killulisuses. On rõhutatud sileda, musta, läikiva pinnaga nn. 
grafiitkeraamika päritolu Visla piirkonnast.188 Võisime märkida väikenõude puhul suurt 
sarnasust Idapreisi ja Meemeli-alaga. Sügavama analüüsi korral võiks tõenäoliselt veelgi üht-
teist kokkupuutepunkti leida.189 Kogu see küsimus vajab aga edasist uurimist. Et meil 
ühendused nende aladega on olnud, poleks keraamikaski üksikute eeskujude leidmine üllatav, 
kuna siingi kultuuriülekanne on täiesti võimalik ja mõeldav nagu seda näit. Mackeprang taani 
III-V saj. keraamika analüüsimisel on selgitanud. Suuremaid tulemusi siit ometi pole loota – 
selleks on praegunegi materjal oma olukorras küllaltki ilmekas. 

Lõppeks on veel tähelepanuväärt, et keraamika Eesti alal, nagu ka Läti-Leedu alal, 
Soomes ja Põhja-Skandinaavias, pole kunagi saavutanud sellist suurt osatähtsust nagu lõuna- 
ja idapoolsetel aladel, germaani, illüüri ja slaavi hõimude juures. Kui mujal kuhjuvad 
muuseumidesse otseselt keraamika laod, siis meil on tegemist ainult kildudega, harval juhul 
võimaldades mõne savinõu restaureerimist. Kui mujal on savinõude vormimisele ja 
ilustamisele pööratud suurt tähelepanu, siis siinne keraamika on enamasti ikka lihtne ja 
vähenõudlik. Venekirveste arengaste, mis mujal on kaastatud hulgelisest keraamikast, pole 
seda siin. Ka kõik hilisemad asulakohad – kalmetest rääkimata – on oma keraamika hulga 
poolest tagasihoidlikud. Seega keraamika vähesust ja väheesinduslikkust võib lugeda siinseile 
hõimudele üldiselt omaseks nähteks. Juba territoriaalse kogukonna juures XI-XIII saj. näib 
Eestis keraamika kohalik käsitööstuslik valmistus osal maal asenduvat impordiga esmalt 
naaberaladelt.190 E.Laidi andmetel pole ajaloolisest ajast mingeid teatei, et eestlased oleks 
käsitööna harrastanud savinõude valmistemist, nii nagu see kuni viimase ajani on kestnud 
Petserimaal venelaste ja osalt setude juures. Sellel savinõude käsitööstuse vähesel 
harrastamisel on eestlaste asumisalal sügavad esiajaloolised juured ning selle põhjusi tuleb 
G.Ränga arvates otsida ühelt poolt mujal ahju ja siin esijoones lahtise leetule kasutamisel 
toitude valmistamiseks, kusjuures esimene oleks soodustanud keraamika rohkust ja teiselt 
poolt, siin metsases piirkonnas puust, tohust ja puukoorest valmistatud nõude valitsevat 
tarvitamist nii vedelate kui mittevedelate toiduainete ja toitude säilitamiseks ja hoidmiseks. 
Puud ja puukoort oli kõikjal saada, kusjuures metallriistade tarvitusele võtmine soodustas 
nõude valmistamist, kuna aga kohast savi tuli otsida ja nõudis küllaldaselt tööd, mida võidi 
sooritada ainult suviti, sääljuures aga primitiivselt valmistatud savinõude eluiga oli lühem 
puu- ja koornõude omast. Need asjaolud teevad tõenäoseks, et keraamika suhteliselt vähene 
esinemine kivikalmeis pole juhuslik ja sõltuv ainuüksi kohalikust kombestikust, vaid oleneb 
mõnevõrra ka eluviisist ja igapäevaste tarbenõude laadist. 

                                                           
188 Moora 1938a, 561; Congr.sec. 1930, 403 jj.; aga vrd. ka Oka piirkonnas samasugune keraamika. 
189 Friedenthal, Beitr.Estl. XX, 42 leiab Ojaveski savinõule paralleeli Idapreisist; mainitud nõu on kahe 
erineva savinõu kildudest kokku kleebitud, kuulub tõenäoliselt hilisemasse kui siin vaadeldud aega. 
190 Muistse Eesti linnused 1939, 170. 
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6. NURMSI KIVIKALME EHITUSLUGU 
 
 
Olles eelnevas analüüsinud üksikasjalikult Nurmsi tarandikkalmistu struktuuri ja leide, 

üritame järgnevas selgitada selle kivikalme tekkelugu ja ehituskäiku. 
Aluseks võttes Nurmsi kalmest saadud leidude ajalist kuuluvust, on selle kalme 

kasutamine matmisteks alanud umb. II saj. keskel ja olnud pidevalt ning intensiivselt 
tarvitusel kuni V sajandisse. Sama aja jooksul on Nurmsi kalme leidnud väljaehtamist 
säilinud piirides. Leidude järgi on hiljem seda kalmistut kasutatud ainult vähemal määral, nii 
veel VI saj. teisel poolel, XII saj. ümber ja arvatavasti XVII-XVIII saj. Näib ilmne, et 
kalmistu traditsioon on jäänud püsima, millest ristiusu ajajärgul koht on saanud praeguse 
nimegi. 

Ajaloolise aja matused on toimunud ainult kalmistu põhjaserva, osalt äärevaresse, osalt 
nähtavasti koguni sellestki väljapoole. Ka ajaloolise aja esemeid on leitud siit põhjaservast, 
nagu pitsatsõrmus ja uksehing (AI 3323:205, 127). Enamus neist hilistest asjadest on siiski 
siseosadest, nagu ripandlukk, pleki- ja rauatükke ning paar noa katkendit.1 Need on leitud kas 
üsna pinnalt või varemini segatud kohtadest ja pole ilmselt mingis ühenduses matmistega, 
vaid sattunud juhuslikult kalmele. 

Päritolult küsitavamad on noorema raua-aja esemed, mis iseloomulikult keskenduvad 
ainult kalme lääneossa, ulatudes kuni EF tarandisse, arvukamalt esinevad aga rida D 
piirkonnas. Ka ajaliselt võivad kõik need esemed olla võrdlemisi lähiaegsed, XII saj. 
piirkonnast. Kas siin on tegemist matustega või ohvriandidega? Esimese poolt võiks rääkida 
pronkskuljus joon. 22:7, mis leiti põletatud luupuru hulgast. Siin võib olla tegu noorema raua-
aja põletismatusega, kuid ka ohverand võis juhuslikult sattuda luupuru keskusse. 

Seevastu rida teisi leide on ilmselt ohverannid. Nii oli leiu 2486:72 ümber tihedasti 
väikesi kive, mis näisid kiilutud, mitte lahtiselt ja juhuslikult, nagu mujal kalmes,2 kusjuures 
aruandes ei mainita midagi luude esinemisest samas. Leid ise koosnes arvukatest esemetest, 
mis asusid hunnikus kivil 10 cm sügavuses. Ilmselt üheaegne on umb. 25 cm eemalt saadud 
leid 2486:71, mis asus osalt kivi äärel, osalt kivide vahel 25 cm sügavuses. Leiusuhete kõrval 
kinnitab mõlema rühma samaaegsust ka leiu koosnevus, kuna mõlemas rühmas esineb 
samasugune rihmapannal koos naastuga ja ilustuskublakesed.3 Mõlema rühma koostisse 
näivat kuuluvat ka samast ligidalt leitud esemed 2486:73, 74, 81. Kogu selle rikkaliku leiu 
üheaegne asetamine siia on tõenäoline. Kuna ümbruses nähtavasti luid ei esinenud või ainult 
üksikutena, siis on võimatu oletada siinkohal noorema raua-aja laiba- või põletusmatust. 

Eelmisest rühmast 2 m eemal lahus leidub veel paar noorema raua-aja eset (2486:88 b, 
108), mis lõppeks võivad olla ka samast rühmast eemale paisatud osadeks. Teise rühma 
moodustavad üksikud esemed eelmistest lõuna pool, kalme servaosas (2486:92, 105, 213). 
Käevõrud 2486:140, 141 võivad olla omakorda üheaegselt kalmesse kaevatud suurte kivide 
vahele. Nendest esimese kohal asuv kivi ulatus kalme pinnale ja võib olla ülakihi kivi. 
Lõunaservast luudeta piirkonnast leiti ka kaelavõru katkend (3323:213) ja lääneservast pikk 
spiraaltoru (2432:3). Tarandite siseossa hoiduvad ainult veel üksikud ilmselt juhusleiud 
(2432:23 h, 31 ja 2486:62). Ka dateerimiselt ebamääraseks jäänud esemete (2486:103, 160; 
2533:64; 3323;21) leiusuhted ei suuda tõendada, et Nurmsi kalmes võiks olla tegemist mõne 
noorema raua-aja matusega. 

Kuigi noorema raua-aja esemeid on Nurmsi kalmeist mitmeid, kannab neist enamus 
selget ohveranni iseloomu – ei ole ühenduses matusega. Ja kui mõnel juhul ongi tegemist 
matusega, siis see paar-kolm juhtu kannab ometi ilmselt juhuslikku iseloomu. Noorema raua-
aja esemete suhteline vähesus, leiusuhted ja osalt ka koostis näitab selgesti, et Nurmsi kalme 
pole sellal olnud kalmistuna kasutatav. Kohalikul kogukonnal oli sellal ilmselt mõni teine 
kalmistukoht, mis asus kuskil mujal. Tõenäoselt on seda vanemat matusepaika peetus siis 

                                                           
1 Joon. 27:12 ja AI 2486:4, 179, 11 (?); 2481:80; 3323:53, 83, 93 (?). 
2 Moora aruanne Nurmsist 1922, 3 (AI-s). 
3 Kokku 20; ka Lagedi XI kalmes esines neid arvult 20 Spreckelsen 1928, 29; võib-olla pole see arv 
juhuslik. 
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ainult pühaks kohaks, kuhu ajuti võidi ka ohverande tuua. Pole võimatu, et siia on ohverdatud 
muudki, nagu toitu, karja- ja põllusaadusi. Samasugust nähet, et vanemaid matusepaiku on 
nooremal raua-ajal peetud pühadeks kohtadeks, kuhu viidi ohvreid ja võidi erakordselt 
mattagi, esineb Eestis sagedasti. Sellega on seletatavad need juhuslikud nooremad asjad, mis 
vanemas leiuinventaris võivad esineda.4 Osalt on aga tarandkalmed olnud ka nooremal raua-
ajal matmispaikadeks, mida rohkesti esineb just Kesk-Eesti piirkonnas, eriti Põhja-
Viljandimaal ja Põhja-Tartumaal. Nurmsi kalme ei kuuluks viimaste hulka. 

VII-XI saj. ei leia me Nurmsi kalme leidinventaris mingisuguseid jälgi. Nähtavasti pole 
kalmekohta tarvitatud mingil kujul, kohalik rahvas on hakanud VI saj. kasutama surnute 
matmiseks mingit teist paika või viisi. Selle küsimuse lahendamiseks tuleks Nurmsi 
piirkonnas teostada teiste kalmete kaevamisi. Nii näiteks leidub sama Nurmsi kl. Otsa tl. maal 
senini uurimata kivikalme, mis mõeldavalt võiks olla Jalapuu kalme jätkuks, kuigi ta 
samahästi võiks olla ka ajaliselt paralleelne. VI saj. teise poolde kuuluks rihmakeel, mis 
tõenäoselt on leitud rida F idaküljelt, kust tunneme ka paari teist hilist eset (2533:1, 3), mis 
võiksid isegi ühte kuuluda. Kuigi need leiud asuvad juba kalme muule leidinventarile ajaliselt 
väga lähedal, on nad siiski isoleeritud nähteks, asudes ühtlasi ilmse sissematmisena kuskil 
kalme vanemas osas, mitte V-VI saj. ulatuvais tsoonides. Ajaliselt järgmine vanem leid oleks 
valatud ambsõlg (joon. 12:1), kõige rohkem a. 500 ümbert. On ju küll veel terve rida esemeid, 
mis võiksid ulatuda ka VI sajandisse või isegi kaugemale, kuid selline dateerimise suhtes 
ebamäärane materjal ei suuda ometi veenda Nurmsi kalme ajalist ulatust tõmbama liiga laiali. 
Väga tähtis on tüüpilise V-VI saj. ainestiku puudumine siin, nagu täht- ja labidasjalaga 
ambsõled, pakseneva pingega ja valatud nõelakojaga ambsõled, seeaegsed kaelavõrud, 
kolpotsadega ja massiivsed kolmnurklõikega käevõrud, relvad, prismaatilised klaashelmed 
jne. Näib, et see on seletatav ainult kalme tarvitamise järk-järgulise nõrgenemisega alates V 
saj. algusest ja sama saj. lõpul mahajätmisega. Nurmsi kalmest saadud V saj. esemed on kõik 
vana ainelise kultuuri pärand ja edasielamise nähtus põhiliselt uue juurdetulek on 
süptomantselt vähese osatähtsusega. 

Nurmsi kalme tegelik väljaehitamise ja tarvitamise aeg langeb siis üldiselt aa. 150-500 
piiridesse. Kogu see pikk, üle poolesaja meetri ulatuv kivikalme ei ole loomulikult mitte 
korraga valmis ehitatud, vaid järkjärgult vastavalt tarvidusele. Kas on seda võimalik näidata? 
Matmisviisi analüüsides nägime, et tarandkalmed on masskalmistud, kus üksikud hauad ja 
leidkompleksid pole eraldatavad, vaid järgnevad matmised on teostunud samasse piirkonda 
pikema aja vältel. Enam-vähem paremini, piiriteldumalt dateeritavate leidude kandmisega 
plaanile peaksime aga järkjärgulise ehitamise korral saama siiski eraldada vastavalt leidude 
algusega ühes või teises kalmeosas ka nende tarvituselevõtu algust. Ja tegelikult see ongi 
annud üsna olulisi tulemusi. Plaan 3-ndale on kantud kolme eri märgiga ajaliselt kolme rühma 
eraldatud leide. Siin on välja võetud ainult kõige olulisem, püüdmata anda muljet, millisel 
ajavahemikul kalme kasutamine on olnud kõige intensiivsem. Jälgides neid plaanile kantud 
leide ja püüdes võtta arvesse ka teisi samast piirkonnast saadud esemeid, samuti töö alguses 
välja selgitatud tarandiku tunnusosi, võime leida järgmist. 

Kõige vanemateks osadeks on olnud Nurmsi kalmes ridade A-D ja E-F vahe. Nurmsi 
kalme koosnes alguses ainult kahest eraldi seisvast tarandist CB ja EF. Kolmanda AB 
samaaegsus peab jääma küsitavaks. Tarand CD-s leiduvad kõige vanemad leiud, nurgad ja 
küljed liidavad tarandi ühtseks suletud tervikuks, mis täidetud äärmiselt ühtlase ühesuurustest, 
enamasti kahes kihis asuvaist kividest täidisega. Ajaliselt samuti väga varane võiks olla tarand 
AB, kust on leitud Nurmsi vanim silmiksõlg. Vahepealse ala BC leiud on mõnevõrra 
hilisemad CD omadest, mille tõttu tuleb arvata, et see tarand on hiljem juurde – või tarand 
AB-a liituiseks – ehitatud. Iseloomulik on rida B-s suurte kivide asumine paarikaupa. Võib-
olla räägib see tarand AB juba varem olemasoleku kasuks? Tarandi suuruse järgi otsustades 
on BC ehitatud välja, lähtudes just suletud algtarandist CD. 

Tarand EF-is näib meil samuti olevat tegemist suletud tarandiga. Kuigi sirged küljed 
olid väga halvasti säilinud, on neid ometi põhjust nii otsmüüride kui ka vanemate leidude 

                                                           
4 Vrd. juba Grewingk Sb GEG 1877, 133, 1885, 113 ja Verh. GEG XII, 121; Hausmanni aruanne 
Väätsast, 22 (AI-s); Vihtra vt. Sb Pernau II, 153 jj.; Spreckelsen 1928, 84; Rõa kalme Türi khk. 
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leviku järgi otsustades asetada plaanil märgitud kohtadele. Seejuures näivalt küll reas asuvad 
kivid Ea joonel tarandmüüriks kuulumise puhul lahutaks ainult ebaloomulikult vanemat 
leiurühma ja jätaks EaF tarandi ebaproportsionaalselt kitsaks. Seejuures peab küll meeles 
pidama, et pikad, kitsad tarandid esinevad, nii Toilas ja Ülpres. Ka asub osa Ea joonel asuvaid 
suuri kive vähematel aluskividel. Selle poolt, et tarandid CD ja EF on olnud tarvitusel 
samaaegselt, räägib leidude paralleelsus. Samad sõletüübid esinevad nii ühes kui teises 
tarandis. Tarand EF pikiridade puudulikkust tuleb seletada hilisema lõhkumisega ja suurte 
kivide kõrvaldamisega. Et siin näit. rida E kohal segatud kohti ei ole märgitud, ei tähenda veel 
lõhkumisjälgede puudumist. Nii leiust 2486:150 põhja poole võidi kaevamisel leida sügaval 
uueaegseid klaasitükke ja pudelipõhi, kuigi kalme ehitusest ju veel vähem pinnalt seda oleks 
võidud märgata.5 

Tarandite CD ja EF esialgset üksiseismist ja teineteisest eemalasumist tõendab nende 
suuruse erinevus. Süvendite tarvitamises ja matmsviisis on samuti paralleelsus nagu leidudes. 
Nende kohe tarandi täitumisel matmistest asutigi uute tarandite lisamisele. CD-le ehitatakse 
lääne poole juurde uus tarand BC samades mõõtudes, ühtlasi hakatakse matma ka üle rea D 
ida poole “äärevaresse”, nagu laibamatuse jätkumine tõendab. Samuti tungib teises esiktaranis 
EF põletismatus üle rea E lääne poole. Nõnda täitub segamisi kahe esiktarandi vahekoht, kuid 
ilmset ühendust vahetarandina otsmüüride väljaehitamise näol ei teostata. Seega ridade D ja H 
vaheala pole kunagi tarandina välja ehitatud, vaid on tekkinud kahe kõrvuti lahus seisva 
tarandi äärevarede laiendamisest ja juhuslikumat laadi täitmisest. See protsess on ilmne, 
jälgides selle vaheala ehitust väikestest kividest, mis moodustavad korratu ja muudest 
kalmeosadest 15-30 cm õhema kultuurkihiga piirkonna. 

Jälgides kalmistu kasvamist esiteks lääne suunas, jääb lahtiseks põhjapoolne 
juurdeehitus tarand AB kohal. Tarand AB võimalikku eraldiseismist kolmanda esiktarandina 
juba puudutasime. Ehitus on siin üldse väga segane, mis takistab ehitamiskäigu selgitamist. 
Vahetarandina on AB vaevalt mõeldav, kuna leiud on siin ilmselt vanemad kui rida A-st lääne 
poole. Juhul aga, kui tarand AB-s on tegemist BD- komplekti jätkamisega, astub siin ilmselt 
esile tendents kalmelaiust ühtlustada vastavalt seeaegses ehitusjärgus idapoolseimale tarandile 
EF. Selleks ehitati rida A pikem, mis hästi ei sobi rida B-ga. Nii näib III saj. teostuvat kalme 
esiktarandite ühtesulamine ühiseks lääne-ida suunas pikerguseks kalmistuks. Sellele järgnes 
III saj. lõpul ja IV saj. läänepoolse osa väljaehitamine ühtlases laiuses. Kahjuks ei näe me 
selle piirkonna ehituslikke üksikasju. Rida Ab torkab silma, sirgema küljega lääne poole, 
samuti AbA vahelise ala ühtlane vähematest kividest täidis, mis meenutab tarand CD-d. Reast 
A lääne poole peame arvestama igatahes kahe tarandi võimalikkust. 

Kogu kalmistu idapoolne osa on leidnud väljaehitamist esiktarandist EF lähtudes järjest 
uute tarandite lisamisega. Osalt on see sündinud paralleelselt kalmistu jätkamisega lääneosas. 
Ridade FH vahe näib olevat leidude järgi otsustades siiski varem välja ehtatud, kui A-Aa. 
Seejuures on tarandid FG ja GH ehitatud võrdlemisi kiiresti üksteise järele, kuna nende 
tarvitamine näib olevat sündinud koos. Nii on mõlemais tarandeis ühtne leiuinventar ja 
matmisviis, samuti esineb leide ja luid ka korduvalt rida G kohal. Sellevastu on leidude ja 
luude esinemises selge piir vastu rida H-i. Sama selget luude ja leidude esinemise piiri leiame 
Nurmsis ainult veel rida A ja osalt rida K kohal. Ilmselt on need kohad olnud teatud ajal 
Nurmsi kalmistu äärteks. Näib, nagu paisataks uutes juurdeehitatud tarandites luud ja leiud 
muu kalmistu poolsesse külge, mitte välisääre poole. Seegi oleks siis üksikasjaks, mis 
tulevikus aitaks teatud tarandi ehitusloo selgitamisel ühe või teise suuna kasuks. Ka Nurmsi 
kalmes on see nähe kohati väga ilmekas. 

Huvitavaks üksikasjaks on siin tarandi nurkade kaarduvus, nii G põhjaosas ja H 
lõunaosas. Sama näeme ka ridade B, I ja K juures. See pole mingi Nurmsi eripärasus, vaid on 
märgitav ka mujalt, nii Eesti6 kui Läti7 alalt. Siin on ilmselt tegemist endiste kivikirstkalmete 

                                                           
5 Moora aruanne Nurmsist 1922, 14 (AI-s). 
6 Kaarduvaid nurki või otsmüüre võime märkida näiteks Jäbara D, Kurna I, Paali, kusjuures ajuti kogu 
külg näib võtvat kaarja kuju, nagu Ojaveskis ja Väätsas (Nurmsis näit. ka H võiks jätta sama mulje, kui 
tarandeid poleks juurde ehitatud), ning Ülpres. Friedenthal järeldas Ojaveski puhul, et tegemist on 
nelinurkse tarandi asendumisega kiviringvarega keskmise raua-aja algul (Beitr.Estl. XX, 43). Ka Saha 
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kiviringi järelmõjudega, esinedes kogu rooma raua-aja jooksul. Hiljem kiviring võetaksegi 
kohati jälle ainutarvitusele, esijoones Lääne-Eestis. 

Nurmsi kalmistut jätkatakse ida poole uute tarandite, HJ ja JK ehitamisega, mis on ka 
nähtavasti võrdlemisi teineteise järgi toimunud. Kogu Nurmsi kalmes on need hilised, peaosas 
IV-V saj. kuuluvad tarandid kõige suuremad ja tugevamad. Siinseid reakivid on mõõdetelt 
erakordsed, samuti sisetäidis keskmiselt 75 cm paks (mujal keskm. ikka 60 cm). Võrreldes 
neid hiliseid tarandeid ühe esiktarandiga CD, näeme otsekui jõuvahekordade avardumist. 
Sellele järgneb järsk murrang. Lisatakse ainult veel kitsas tarand KL ja laiendatakse 
nähtavasti äärevaret ning Nurmsi kalmistu ongi saanud oma viimased piirid. Kogu kalmistu 
otsene ehitamine jaguneks siis 200 aasta pikusele ajavahemikule. Pärast seda ei tunta enam 
tarvidust kalmet laiendada ning umbes 150 aasta pärast näib ta kasutamine täielikult vaibuvat. 

Nüüd oleks küsimuseks, kuivõrd vanemaid tarandeid kasutati hiljem matmiseks. Senini 
jälgisime peamiselt varasemaid dateeritavaid leide, nüüd vaatleme ka hilisemaid. Lääneotsas 
kuni rida A-ni näeme leide peamiselt IV saj., osa leide ulatub aga kindlasti ka V saj. Ridade 
A-D vaheala tarvitamine kestab II-III saj., üksikud leiud ulatuvad aga ilmselt ka IV ja isegi V 
sajandisse. Kui D-E vahelt tunneme leide ainult III-IV saj., siis E-F algab küll varem, aga 
tarvitatakse sama kaua. F-H ridade vahel kuuluvad leiud esijoones III-IV saj., tarandis HG on 
nähtavasti tegemist juhusliku hilisema sissematmisega. Edasi reast H näib matmiste algus 
langevat umb. 300 ümber ja leiab tarvitamist IV-V saj. jooksul. Enamik leide üksikuis 
tarandeis täidab üsna ulatusliku ajavahemiku, hakates esinema kas juba II või III saj. ja 
ulatudes IV või V sajandisse. Seepärast on raske otsustada lõplikult ka küsimust, kuivõrd pikk 
just on mõne tarandi kasutamisaeg ja kuivõrd juhuslik on hilisem sissematmine. Üldiselt võib 
siiski näha, et teatud tarandeid kasutatakse pidevalt matmisteks kõige rohkem kahe sajandi 
vältel. Uute tarandite ehitamisega loobutakse pikkamisi endiste tarandite kasutamisest 
matmisteks, kusjuures hilisemad juhuslikud sissematmised on ometi võimalikud. Üldjoontes 
näib olevat siiski kasutamistsoonidest kinni peetud, nagu teistegi pikemate tarandikkude 
puhul võib näha (Jäbara C, B ja Pada). Hilised juhuslikud sissematmised on eriti ajast, kui 
kalmistut enam ei laiendatud, mistõttu neid ka kergem on eraldada muust sama piirkonna 
mass-inventarist. 

Seega on tarandikkalmistuski mõnevõrra võimalus dateerida paari sajandi ulatuses 
eriosade ja arvamisi ka nendest leitud atüüpiliste esemete ja massartiklite vanust. Võrreldes 
saadud erivanuse-, õieti intensiivsema tarvitamisaja eri tsoone, võime hoopis selgemini näha 
ka mitmesuguse lõikega sõrmuste, kuldfooliumiga klaashelmeste ja pronkshelmeste j.m.s. 
ajalist kuuluvust (plaan 3). 

    Aa-A A-D D-F F-H H-K K- 
Spiraaltorud  22 21 18 26 43 9 
Pronkshelmed  1 - 20 17 4 - 
Kuldfool.kl.helmed - 11 13 63 7 - 

Kindlat dateerimisalust tarandikkalmistud aga ei võimalda oma matmisviisi tõttu. Nurmsi 
kalme puhul torkab silma veel tarandite kasutamine paarikaupa. Selle põhjust tuleb nähtavasti 
otsida kalmistu kasutajate-ehitajate ühiskondlikus struktuuris. 

Probleemiks on ka tarandite juurdeehitamisel, kuidas seda tehti, kas vastaval pikiküljel 
äärevare kõrvaldamisega või ehtades üle selle, jättes endist äärevaret uue tarandi sisetäiteks. 
Nurmsis näeme ridade D-E vahe kokkukasvamist kahest äärevarest ja tõenäoselt ka tarand HJ 
on kasvanud müür H idapoolsele äärevarele. Mujal aga näib äärevare olevat enam-vähem 
kõrvaldatud. Selle küsimuse lähem selgitamine vajaks uutel kaevamistel eriti täpseid 
tähelepanekuid alumise kihi eraldamisel nii ehituse kui matmisviisi poolest. Üldisemaks 
tavaks näib olevat olnud siiski äärevare kõrvaldamine ja ümber ehitamine, eriti Virumaal. 
Võimalik ka et kui teatud külg ei saanud pikema aja vältel otseselt tarandilist juurdeehitust ja 
matmised hakkasid mõnevõrra valguma juba üle müüri äärevaresse, siis seda enam ei 
kõrvaldatud, vaid ehitati üle. Üle tarandi pikikülgede matmine äärevaredesse on tõendatav 

                                                                                                                                                                      
D kalmes oli väljaspool paemüüridega tarandeid märgata raudkividest kaarjaid ridu. Kaarduvate 
nurkade kohta vt. veel allpool. 
7 Senatne un mäksla 1938 II, 102 jj., joon. 2-4. 
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mitmel juhul peale kihilise ehituse ka matmisviisi – laiba – või põletusmatuse – kastmisega 
üle müüri, kuna uus tarand ise juba kuulub peamiselt teistsugusesse matmisviisi. Sellist 
kihilisust on näiteks märkinud A.Friedenthal Ojaveskis, kus 4. osakonna idapoolses osas 
alumine kiht koosnes väikestest kividest ja paeprügist, pealmine suurematest kividest. 
Seejuures sügavamas kihis otse üle loomuliku maapinna domineeris laibapõletus, ülemises 
kihis aga kuni kamarani laibamatus.8 Siin on ilmselt tegemist kalme laiendamise käiguga, kus 
endine, juba varem matmisteks tarvitatud äärevare jäi uue tarandi aluskihiks. 

Nägime siis, et Nurmsi tarandikkalmistu on välja kasvanud üksikutest lahusseisvatest 
esiktaranditest, mis asusid kõrvuti ja olid erisuurused. Nendele jätkati uute tarandite juurde 
ehitamist ühelt poolt lääne, teiselt poolt ida suunas. Samuti kasvas esiktarandite vahe kinni. 
Näib, et suund, milles kalmet jätkatakse, polegi oluline – uusi tarandeid liitub nii lääne kui ida 
poole. Et Nurmsis suurem osa kalmest jätkub just ida suunas, võiks olla seletatav ka 
maastikuga. Kõrgendikuke, millel kalme asub, madaldub kalme lääneotsa juures, kestab aga 
pikemalt ida poole. Tarandikkalmistutele on aga omane ilmne tendents säilitada ühtlast 
tasapinda, mille tõttu neil ajuti mõni serv on kõrgeks ja järsuks kuhjatud nagu Järve, Unipiha, 
Kambja, Jaagu, Väätsa, Jäbara C ja B juures; teistel aga mõni kalme serv tungib maasse, nagu 
Kobratu ja Jaagupi kalme juures. Siin avaldub ilmekalt nelinurkse palkmaja ehitusprintsiip. 
 

                                                           
8 Beitr.Estl. XX, 11. 
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7. TARANDKALMETE ARENG 
 

 
Tarandkalmete ehituslugu 

 
Nagu Nurmsi kalme on tüüpiline tarandikkalmistu oma asukoha, tarandilise 

sisestruktuuri ja matmisviisi poolest, nii ka oma ehitusloo poolest. Tarandkalme järkjärgulise 
kasvamise kohta vastavalt tarvidusele on senini avaldataud vähe andmeid, sellepärast on 
põhjust siinkohal pikemalt peatuda. Seda jälgida võimaldab müüride sirgete külgede, nurkade 
ja leidude analüüsimine. 

Esialgne väide, nagu oleks tegemist nende kalmete puhul “laevakalmetega”, eeldas 
loomulikult nende väljaehitamist korraga, terves pikkuses.1 Alles laevakalme teoorias 
kahtlemine lubas  tähele panna üksikasju, mis rääkisid järkjärgulise väljaehitamise poolt. 
Esimestena mainisid seda võimalust P.Viskovatov2 ja  G.Loeschke,3 lõpliku veenvuse andsid 
väitele aga R.Hausmann4 ja J.Sitzka5 uute välistöös tehtud tähelepanekute alusel. Hiljem on 
see üldist omaksvõtmist leidnud, kuigi konkreetset analüüsi pole senini mainimisväärselt 
tehtud.6 

Algne kuju on siis üksik tarandkalme, mis oma ehtuselt suletud ja eraldiseisev. Sellele 
võidakse juurde ehitada uusi tarandeid kas lääne7 või ka ida8 poole või ka mõlemasse külge, 
kusjuures jälle üks või teine suund võib olla ülekaalus.9 Tavaliselt näeme, et ainult ühes 
suunas lisatud taranditega kalmed on ikka väikesed. Tüüpilised lääne-ida suunas pikad 
kalmistud on tekkinud ikka kas tarandite lisamisega mõlemas suunas või veelgi tavalisemalt, 
2-3 esik- ja üksiktarandi liitmisega ja nendele ühes või teises suunas vastavalt vabale ruumile 
ja maapinna iseloomule uute tarandite juurdeehitamisega. Nurmsi kalme on ilmekaks näiteks 
sellisest vähemalt kahest esiktarandist väljakasvanud kalmistust. Kahjuks on varemini 
kaevatud kalmete juures harilikult sel ise analüüsi tegemine andmete puudusel võimatu, kuid 
uuematest kaevamistest selgub nähte üsna ulatuslik levik. Toome siin mõned näited. 

Kurna I kalme koosneb 3 üksiktarandist, mis asuvad eraldi kõrvuti umbes 5,5 m 
vahedega ida-lääne suunas, kuna tarandid ise on piklikud põhja-lõuna suunas.10 Nendest kõige 
läänepoolsemast on alles ainult üks raudkividest pikirida. Kahe idapoolsema tarandi 
siseehituses pole midagi uut, mõlemad on omaette suletud. Huvitav on aga tarandite vaheline 
ehitus. Kõige läänepoolsema rea ja tarand A läänerea vahel puuduvad vahekohal kivid täiesti, 
ainult vastu kumbagi rida toetab tavaline äärevare. Siin puuduvad veel jäljed kokkukasvama 
hakkamisest. Selgesti esineb see aga tarandite A ja B vahel, kus kummagi äärevared on 
kasvanud juba niikaugele, et puutuvad kokku, kuigi see keskel kujutab ainult õhukest kihti 
kive. Sellesse vaheosasse on hakatud juba matma. Ometi jääb siingi kokkukasvamise protsess 
pooleli, otsridu pole. Kurna I kalme ei muutu tavaliseks tarandikkalmistuks, vaid jääb 
tarandkalmete rühmaks. A.Friedenthali analüüsi järgi on tarand A mõnevõrra vanem kui B,11 
kuid ilmselt on neid kasutatud ka paralleelselt. 

Kõrvutiseisvate esiktarandite kokkukasvamist võime jälgida ka Pada kalmel,12 mille 
pikkus on 36,5 m ja koosneb 1-11 tarandist. Kuna siin tarandimüürid on paest, kergendab see 

                                                           
1 Nii veel J.Jung Sb GEG 1890, 28. 
2 Verh.GEG III, 179; Труды VII арх. съезда, II, lk. 207. 
3 Sb GEG 1887, 127. 
4 Kontrollides 1893.a. Slavecka ja 1896.a. Kambja kalmet, vt. andmed AI-s; Hausmann 1896, 6 
arvestab juba nii ehitust kui leide. 
5 Sb GEG 1896, 148.  
6 Moora 1938a, 5 jj.; Friedenthal Beitr.Estl. XX, 42 jj., XXI, 41; M.Schmiedehelmi aruanne Jäbara B 
1934, 1 (AI-s).  
7 Näit. Jäbara C, Saha j.t. 
8 Ojaveski, Verevi Sandimärdi j.t. 
9 Järve, Kambja j.t. 
10 Friedenthal 1911, plaan 1, lk. 4; avaldatud Moora 1932, joon. 20. 
11 Friedenthal 1911, 39. 
12 Kaevas M.Schmiedehelm, plaan ja aruanne AI-s 
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tunduvalt ehituse analüüsi. Läänepoolsemast suletud esiktarandist B jätkub lääne poole 2-3 
juurde ehitatud tarandit. Idapoolsest suletud esiktarandist E jätkub ida poole 4 tarandit ja 
lääne poole üks (D). Kummagist esiktarandist kasvanud kalmerühma liitekohaks on B ja D 
vaheline vahetarand C, kus on tarvis olnud ehitada ainult otsmüürid. Ka Padas on kumbki 
esiktarand erineva suurusega nagu Nurmsis ja otsmüüride suund ei asu ühel joonel, samuti 
pikimüüride suund pole paralleelne. Leidude järgi otsustades on Padas tarand E aga hilisem 
B-st ja isegi viimasele lisatud läänetaranditest. Seega oleks siin esiktarand B juba kasvanud 
lääne suunas tarandikkalmistuks enne kui ida poole rajatakse uus eraldi seisev tarand E. 

Rikkalikku tõendusmaterjali pakub kõrvuti eemal asuvate esiktarandite ühendamise 
kohta ka M.Schmiedehelmi kaevatud Jäbara C kalme.13 Selle kalmistu idaosas on paar suletud 
esiktarandit asunud niivõrd lähedal, et paemüüride vahele jääv ala pole meetritki. See 
vahekoht on hiljem ometi otsmüüridega ühendatud ja ühtlasi teist tarandit, mille otsmüür ei 
asunud esimesega ühel joonel, lühendatud ja ühele joonele viidud uue otsmüüri üle ehitamise 
näol. Samas kalmistus on rida tarandite vahesid, kuhu küll juba maetud, kuid pole veel 
ühendatud otsmüüridega. 

Mõnes kalmes on esiktarandid asunud siiski niivõrd kaugel ja erineva pikisuunaga, et 
kahe rühma kokkukasvamine on jäänud puudulikuks. Sellisteks kalmeteks on Jäbara B ja 
Kambja.14 Kambjas on idapoolses rühmas esiktarandiks olnud tarand V, millele on tarandeid 
lisatud nii lääne kui ida poole. Kuna juurdeehitatud tarandid on mõõtudelt suuremad 
esiktarandist, omab terve rühm iseloomuliku laienevate otsadega kuju. Kahe esiktarandi 
erinev suurus on sundinud mõnede kalmete juures otsmüüre vahetarandeis ehitama täiesti 
viltu, nii et see tarand võtab trapeetsja või veelgi korratuma kuju.15 Korratu kujuga tarandeid 
võib aga esineda ka teistel juhtumitel, nagu plaane silmitsedes võib märgata. Eraldi seisnud 
suletud taranditest kasvanud rühmade liitumist võime märgata veel rea kalmete juures, nagu 
Kivivare, Purtse-Matka III, Väätsa j.m. Ka Reinapi kalmes näib otsustades tarandite eri 
suuruse järgi olevat tegemist vähemalt paari esiktarandiga. Taadikvere kalmes märgib 
aruanne samuti keskosas nõgusat ja vähem kive sisaldavat piirkonda.16 Lagedi XIV kalmes on 
tegemist kolme eraldi seisva tarandiga. Lõõla Mihkli tl. kalmed A ja B asuvad lähestikku, 
kuid pole veel kokku kasvanud. Helme khk. Veisjärve kaldal on olnud 2 kivikalmet, mis 
otsadega peagu kokku puutunud.17 Järve 3 kalmet asuvad ühes reas, mis tarandite lisanedes 
oleksid kokku ulatunud.18 Neid näiteid võiks lisandada arvukalt. Ka Soomest tunneme 
lähestikku paralleelselt asuvaid paaristarandeid, mis aga on jäänud kokku kasvamata.19 
Arvukama tarandihulga juures on ikka tavaline üksikute tarandite erinev suurus ja osalt erinev 
ehitusviiski – see ise on igal juhul juba kindlaks märgiks kalmistu järkjärgulisest kasvamisest. 

Eelneva olulisemaid tulemusi seisneb selles, et tarandikkalmistud on kasvanud 
tarandkalmetest, kusjuures see pole sündinud mitte lihtsalt uute tarandite juurde ehitamise teel 
ühele esiktarandile, vaid enamail juhtudel ja just suuremate puhul eemalseisvate 
tarandkalmete või nende rühmade ühendamises, kokku kasvamises ja samas suunas juba uute 
tarandite liitmises. Selle tarandkalmete algupärase eraldi seismisega ja järkjärgulise kokku- ja 
juurdekasvamisega seletub täiel määral tarandikkalmistute ehituses mitmekesisus ja 
keerulisus üksiktarandite suuruses, suunas, kujus ja teistes üksikasjades, mida eriti 
ulatuslikumate kalmete juures märkame, nagu Jaagupi, Jäbara, Kambja, Nurmsi, Pada, 
Reinapi, Unipiha, Väätsa j.t. 

 
 
 

                                                           
13 Plaan ja aruanne AI-s. 
14 Plaanid ja aruanded AI-s; Kambja plaan avaldatud Tallgren 1922, tahv. II ja Ebert 1913, 549; ka 
Väätsa kalmes esiktarandeil olnud eri suund, Tallgren 1922, tahv. II. 
15 Sb GEG 1901, 239; senini kaevamata Helme khk. Kärstna 82,5 m pikkust kivikalmet kirjeldatakse 
ka kui keskosas kividega ainult harvalt kaetud vt. Jung 1898, 141 ja AI-s Helme khk. kirjeldus, lk. 25. 
16 Jaagupis, plaan AI-s; vana skeem avaldatud Sb GEG 1887, 124; Saamuelis, Tallgren 1922, tahv. II. 
17 Jung 1898, 141 ja 156; khk. kirjeldus AI-s 1925, 28. 
18 Hausmann 1896, tahv. V. 
19 Hackman, leid. nr. 2, 4, 5, 6, 7. 
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 Tarandkalmete uurimislugu  
 
Et tarandkalmete arengulugu mõista ulatuslikumalt, selleks peame selgitama need 

konkreetsed ajaloolis-sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused, mis usundilis-kombestiku alal 
viisid selliste ehtuste rajamisele. Selleks peame kõigepealt ühtasi tutvuma lühidalt nende 
kalmete uurimisajalooga. 

Tarandkalmistud asuvad tavaliselt kõrgetel, avara väljavaatega kohtadel, peale väheste 
erandite keset põldu ja tihtipeale suurte maanteede ääres.20 Vastavalt sellele, et nad on rajatud 
omal ajal esijoones põllundusest elatuva rahvastiku poolt, on nad praegustegi külade otseses 
läheduses. Seepärast puutusid nad inimestele alatasa silma ja põllutöödel isegi ette. Kõrgema 
ehitusega osi või kalmeid püüti kõrvaldada ja kohta põlluks muuta, nähtavasti eriti kõrgema 
põllukultuuri levikuga, eeskätt siis alates möödunud sajandiga ja mõisnikkudele kuulunud 
põldudega. Ka on nendele püstitatud ehitisi, nagu tuuleveskeid ja elumaju. Seejuures leiti 
loomulikult luid ja üksikuid asju, mis tähelepanu ei saanud jätta enesele tõmbamata. Nii 
polegi imestada, et Eesti muuseumides vanimaks teatud leiukohale tagasiviidavaks leiuks on 
selline just tarandkalmest (Laiuse khk. Ripuka).21 Ka hiljem on muuseumidesse tulevatest 
juhuslikult põllutöödel  ja teisiti saadud leidudest suur hulk just seda liiki kalmeist. Vastavalt 
sellele on nende kohtadega seotud ka mitmekesine rahvatraditsioon kohanimede ja 
rahvajuttude kaudu. 

Seega pole juhus, et need kalmed oma ehituse ja leidudega ulatusid teaduslikkude 
uurijate huvisektorisse Eestis ja Põhja-Lätis juba siinse arheoloogilise uurimise varasel järgul. 
Need kalmed on esimesi muistiseid, millistel korraldati asjahuviliste poolt teaduslikke 
kaevamisi. Huvitava ja rikkaliku leiuinventari ja eriti siseehitusliku korrapärasuse avastamise 
ja sellega ühenduses püstitatavate teooriate tõttu on need kalmed seisnud juba üle 65 aasta 
kohaliku arheoloogilise uurimise keskpunktis. Alles viimaste aastate jooksul on siin vähemalt 
välistöödes tulnud otsustav muutus. Ühegi teise ajajärgu kohta pole meil nii arvukalt 
teaduslikke väljakaevamisi ja nii rohkesti kirjandust. Selle kalmetüübi avastajaks oli mõisnik-
asjaarmastaja krahv C.G.v.Sievers,22 kes esimese sellise avas Põhja-Lätis Rauna ümbruses a. 
1874. Järgmisel aastal ta avas kuulsa Slaveka tarandikkalme, mis oma ümmardatud otsade ja 
korrapäraste pikiridade tõttu andis aluse ka esimesele teooriale. Sievers peab neid 
laevkalmeteks, mis ehitatud normannide poolt.23 Teaduslikuma seletuse andis küsimusele 
siiski C.Grewingk, siinse arheoloogilise uurimise esimene teaduslik rajaja. Grewingk esines 
vastava ettekandega 1876.a. algul Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul Tartus24 ja sama aasta 
septembris rahvusvahelisel arheoloogide kongressil Budapestis, kus seda küsimust puudutas 
ja juba O.Montelius.25 Grewingk’i ulatuslikum ülevaade nende “laevkalmete” kohta ja nende 
kuulumise kohta gootlastele ilmus 1877.a. suvel.26 Ta tõhustas seda teooriat veel oma 1884. ja 
1887.a. ilmunud töödes.27 

Vahepeal ainestik suurenes nii Põhja-Läti kui ka Eesti alalt. Siinseid kaevamisi 
teostasid C.Grewingk ja J.Jung. Primitiivne plaanistamine ja kaevamistehnika, samuti asjaolu, 
et Grewingk polnud kuigi silmapaistev väliarheoloog, põhjustasid laevateooria püsimist kuni 

                                                           
20 Mõned asuvad siiski veerjatel aladel, mäenõlvadel, kust avaneb vaid ühes suunas avar vaade, nagu 
Jaagupi, Kobratu ja Unipiha; ühel juhul (Rõa) teame tarandkalmet asuvat kahe mäe vahel nõos, mis aga 
ka ise veel kõrge põllumaa; vrd. Kanepist Tallgren 1922, 91; võsas või metsas leidub ainult üksikuid, 
sealjuures ikka kõrgetel aladel või koguni endise põllu ääres nagu Jaagupi, Pikkjärve Matu-Märdi j.t. 
Nende kalmete asumine suurteede ääres on ammu enesele tähelepanu tõmmanud, nii Grewingk Verh. 
GEG XII, 108, XIII, 6 jj., Loeschke Sb GEG 1888, 211 jj. ja Hausmann Moora 1938a, 1. 
21 Sb GEG 1895, 120. 
22 Ta tegevuse ülevaade Verh. GEG XXII, 55 jj. 
23 Moora 1938a, 5; Sb GEG 1876, 103 jj. 
24 Sb GEG 1876, 87-118 (4.III istungil). 
25 Sb GEG 1876, 17; Congres d’Archaeologie 1876, 390 jj., 488 jj. 
26 Zur Archäologie des Baltikums und Russlands. II. Beitreg. Über ostbaltische, vorzugsweise dem 
heidnischen Totenkultus dienende, schifförmige und anders gestaltete grosse Steinsetzungen. Archiv 
für Anthropologie X 1877, 73-100, 297-331; Sb GEG 1877, 120. 
27 Verh. GEG XII ja XIII. 
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Grewingki surmani. Väliuurimine intensiivistub eriti alates 1886. aastast, kus töid hakkasid 
juhatama uued inimesed, P.Viskovatov ja eriti G.Loeschke. Laevateooria ei suuda enam 
rahuldada tegelikke tähelepanekuid konkreetsetel juhtudel Türsamäe28 ja Jaagupi29 kalme 
puhul. Märgitakse “pinkide” vahede erilaiust ja pikiservade ebakorrapärasust, mittekaarjat 
kuju. Vastupidi Grewingk’ile ei omistata neid kalmeid enam gootlastele vaid soome-ugri sugu 
rahvastele.30 G.Loeschke kahtlused kestsid alates 1887. aastast Jaagupi kalmest saadud 
tähelepanekute tõttu, tarvitades nimetust laevkalmed ainult hanejalgades, kuni 1889. suveni, 
mil ta koos arhitektiga käis kontrollimas Slaveka kalme struktuuri. Selgus, et seegi kalme pole 
laevakuju, millega kogu “laevateooria” kaotas oma aluse.31 Samal sügisel Loeschke siirdus 
Bonni ja kuigi tal esialgu kestis veel kavatsus anda ulatuslik ülevaade küsimuses olevaist 
kalmetest,32 ei tule sest uuel kohal ja eemal enam midagi välja. Seega Viskovatov ja Loeschke 
avaldasid üheaegselt arvamist laevateooria sobimatusest teatud konkreetsete juhuste puhul, 
kuid selle teooria kummutamise teostab küll viimane Slaveka kalme uue plaanistamisega. 

Loeschke järglaseks küsimuses saab R.Hausmann, kes asub agarale kaevamisele, et 
saada uut ainest. Koos veel esimesega ta kaevab 1889.a. suurt Unipiha kalmet. 1890.a suvel 
Hausmann avab kalmeid Saamuelis, Väätsas, Kambjas ja Auciems’is. Kuigi plaanistamine 
sellel toimus enne kaevamist, olid reakivid ometi võrdlemisi hästi jälgitavad ja eriti ristiread 
tõmbasid tähelepanu enesele, kuna esinesid kõigi juures, seevastu aga pikiread – tarandite 
otsad – olid puudulikud, kõrvaldatud ja oma näilise ebakorrapärasusega ei torganud nii silma. 
Hausmann oli veendunud, et laevakujuga pole tegemist, mille tõttu nimetab neid kalmeid 
esialgu “Asehengräber” ja “Steingrab”.33 Nähtavasti korduvalt tegeledes plaanidega ja 
küsimusega, Hausmann’il kujuneb 1891.a. algupoolel välja uus termin nende kalmete kohta – 
“Steinreihengrab”, kivikalme.34 1893.a. septembris käib ka Hausmann omakorda koos 
arhitekt Reinbergiga Slaveka kalmet plaanistamas. Talle selgus, et nurgakivid määravad just 
põikridade suunad, s.t. nurgakivid asetati kõige esmalt maasse ja alles siis põikread. Seega 
pole juttugu pikikülgede esialgsest väljaehitamisest, mis laevakuju juures tarvilik. Kalme 
tekkis nii siis üksikute nelinurkade lisamise teel. Hausmann kontrollis samast seisukohtast 
1895.a. septembris ka uuesti Kambja kalmet. Tulemus oli sama – määravad on nurgakivid, 
mis on asetatud ühte joonde just põikridadega, mitte pikiküljega, tähendab – pikiküljed 
tekivad üksikute nelinurkade lisamise teel.35 Täiesti samale tulemusele jõudis J.Sitzka 
kivivare kalme kaevamisel 1893.a.36 Tarandkalme kasvamine uute osade lisamise teel oli 
saanud seega ühtlasi esialgse analüüsi osaliseks.37 

R.Hausmanni tegevus väliarheoloogina, organisaatorina ja teadusliku sünteesi 
taotlejana saavutas 1895-1896.a. oma kõrgpunkti ühenduses X arheoloogide kongressi 
korraldamisega Riias. Peale seda arheoloogiline tegevus mõnevõrra soikub ja umbes 10 aasta 
jooksul ei lisata endistele tulemustele käsiteldavas küsimuses midagi. Arheoloogilises 
uurimistöös tekib uus keskus, nimelt Tallinnas Eestimaa Kirjandus-Ühingu juures, kus 
asjaarmastajana A.Spreckelsen alates 1903.a. kaevab Harjumaal Sahas ja Lagedil. Sealt 
saadava lisaainese mõjul R.Hausmann astub oma tarandkalmete kujunemise teoorias veel 
sammu edasi. “Nelinurksed kivikalmed” ei esine mitte ainult koos kivikirstkalmetega, vaid 

                                                           
28 Verh. GEG XIII, 71 j.m.; Труды VII съезда, II, lk. 199-207 (ettekanne 1887.a. sügisel Jaroslavis 
arheoloogia kongressil); Sb GEG 1888, 130 jj. 
29 Sb GEG 1887, 124 jj., võrdle siiski lk. 188. 
30 P.Viskovatov Verh. GEG XIII, 78; G.Loeschke Sb GEG 1888, 220 jj.; L.v. Schrosder Sb GEG 1889, 
119-122. 
31 Sb GEG 1889, 108-109, 138-143. 
32 Sb GEG 1890, 27. 
33 Sb GEG 1890, 69, 95; Väätsa aruanne 1890 AI-s, selle algosas ainult “Aschenfriedhof” ja 
“Steinsetzung”, kuna “Steinreihen” esineb ainult kivirea mõistena. 
34 Sb GEG 1891, 89. 
35 Aruanne Kambjast AI-s. 
36 Sb GEG 1896, 146. 
37 Hausmann 1896, 6; vt. lk. 139 siin töös. 
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olla ühtlasi ka selle kalmetüübi edasiareng, seega siis laiendatud kivikirstud. Nelinurksed 
kivikalmed on aga lähedases ühenduses kivireakalmetega.38 

Kõige eelmise alusel M.Ebert võttis kokku eesti kivikalmete tüpoloogilise arengu, mis 
suurtes joontes on tänapäevalgi kõige tõenäosem, järgmiselt. “Als die typologische Vorstufe 
der Steinreihenbrandgräber sind die viereckigen Steinsetzungen Nordestlands aufzufassen… 
Sie sind nichts weiter als “auseinandergelegte” Steinreihengräber oder vielmehr die 
Steinreihengräber sind zusammengelegte viereckige Steinsetzungen. In Cournal und 
wahrscheinlich auch in Laakt 14,15 lagen sie mit ihrer Längsachse von N nach S orientiert bis 
zu 1 m auseinander, in Saage D und Türpsal folgten sie unmittelbar aufeinander, sa dass zwei 
Vierecke eine Längswand hatten… Wiederum gehen diese rechteckigen Steinpflasterungen 
mit einfassenden Trockenwänden offenbar zurück auf die sogenannten Kistengräber.”  Ning 
arengu hilisemaks lüliks oleksid “die Steinpackungen, degenerierte Steinreihenbrandgräber 
von Typus Eigstfer.”39 Selle Hausmanni teooriaga tarandi väljaarenemise kohta kivikirstust 
on hiljem ühinenud teisedki uurijad, püüdes ühtlasi mõningaid geneetilisi üksikasju 
selgitada.40 

R.Hausmann, A.Spreckelsen ja A.Friedenthal ei suutnud Eesti tarandkalmetes näha 
täiesti ühtset rühma, nagu M.Ebert, vaid eraldasid Põhja-Eesti ja Soome “viereckige 
Steinsetzungen” ja “die mauerumfriedsten viereckigen Steinsetzungen” erirühmaks 
lõunapoolsete kivireakalmete kõrval.41 Üldiselt rõhutati siiski mõlemate rühmade lähedust. 
Friedenthal koguni kahtles kivireakalmete nime sobivuses ja pidas võimalikuks mõlema 
kalmetüübi identsust. Vahetegemist põhjustas ilmselt tarandi otsmüüride parem säilimine 
üksikult seisvate tarandite juures ja paekivist laotud müüri puhul üldse tarandilise ehituse 
suurem ilmekus Põhja-Eestis, kuna raudkivide puhul rohkem silma torkasid põikread. Liigselt 
formalistliku vaatekoha tõttu ei suudetud eri ehitusmaterjalist – pae- ja raudkivi, Läti alal 
osalt kivikalme asemel koguni liivakalme – tingitud erinevustest üle näha42 ühtset 
põhistruktuuri, mille all ka geneesi selgitamine on kannatanud. A.M.Tallgren asus alguses 
koguni kivireakalmete eitamisele, kiviread olla autosugestioon, tegelikkuses polda mingit 
struktuuri.43 Viimase paarikümne aasta jooksul teostatud laialdane kaevamine neil kalmetel 
on annud aga ulatusliku ainestiku, mis võimaldab näha kogu rühma ühtsust vaatamata 
üksikutele erinevustele, tarandilist põhistruktuuri ja selle arengut. 

 
 

Üksiktarandi päritolu ja areng 
 

Täiesti ühel arvamisel ollakse praegu tarandkalmete järkjärgulisest kasvamisest 
üksikute tarandite lisamise teel, üksiku tarandi päritolu  küsimuses pole aga valitsev 
kivikirstust arenemise teooria siiski suutnud saada ainuõigeks. Siinkohal võime kõrvale jätta 
vanema A.Hackmani hüpoteesi nende kalmete ühendamise kohta teatavate germaani 
hõimudele kuuluvate haudadega.44 A.Friedenthal, kes tarandkalmete tuletamise katset 
kivikirstust peab ebaõnnestunuks, juhib tähelepanu Ojamaa ja Ölandi majaalustele m.a. 
algusest, mis väga sarnased eesti nelinurksete kalmetega. Viimased võiks olla nn. “surnute 

                                                           
38 Hausmann 1909, 14; Hausmann 1910, 17. 
39 Ebert Balt. Prov. 1913, 549; vrd. ka juba Spreckelsen Beitr.Estl. VI, 387 jj. ja Friedenthal 1911, 60; 
Tallgren 1922, 89; hilisem “kivireakalmete” areng struktuurita kivikalmeteks vt. Hausmann Sb GEG 
1901, 121 ja 252 jj. 
40 Spreckelsen Beitr.Estl. XI, 36-38; Spreckelsen 1928, 75 jj., 77; Moora 1938a, 190 jj.; Moora 1932, 
30 jj.; Schmiedehelm Congr.sec. 1930, 406; EMA III, 101; Sb GEG 1925, 133 jj.; Ginters Congr.sec. 
1930, 434; Balodis 1935, 28; Engel 1933, 9 ja Sb Prussia XXX, 268 j.t. 
41 Vrd. eelpool mainitud teoseid; Hausmann  Einleitund RK 1896, XIX jj.(puudub kirjanduse loetelus) 
ja 1896, 7, 14, 45 j.m.; Spreckelsen Beitr.Estl. VI, 387 jj.; XI, 38; 1928, 76; Friedenthal 1923, 117 ja 
Ebert RL III (1924-1932), 10; Friedenthal 1911, 58 jj; Tallgren 1922, 88 jj. 
42 Vrd. aga geoloog Grewngk juba Verh. GEG XIII, 10. 
43 Tallgren 1922, 83, 90. 
44 Hackman, 131. 
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majad”, mis tõeliste elamute järgi ehitatud. Kui saadaks tõendada, et sellal Eestis esines 
põhjagermaani tüüp maja, oleks see arvamus tõestatud.45 

B.Nerman on püüdnud leida eesti kivikalmete eeskujusid Rootsist.46 Kesk- ja Lõuna-
Rootsis esineb üksikult maapealseid “Steinpflasterungsgräber”, mis kuuluvad pronksiaega, 
kuid kuna neid esineb ka “in den Mälargegenden auf oder im Anschluss an eisenzeitliche 
Gräberfelder, scheint es wahrscheinlich, dass dieser Typus in die Eisenzeit fortgelebt hat.” 
Teiseltpoolt juhib ta tähelepanu sellele, et eesti kivikalmed ulatuvad ka juba eelrooma raua-
aega. Nooremal pronksi- ja vanemal rauaajal on “eine Expansion aus Schweden, vor allem 
aus Gotland und dem Mälargebiet, nach dem Osten hin eingetreten, die zunächst dem 
Ostbaltikum und Finnland getroffen hat.” See ekspansioon on peale sidemete sõlmimise 
viinud ka otseste kolooniate tekkimisele ja need on kaasa toonud muuhulgas uue kalmekuju. 
Nõnda oleks tarandkalme nagu kivikirstkalmegi Rootsi päritolu. 

Seega on kõik autorid, kes otsivad tarandkalme välispoolset eeskuju, suunanud oma 
pilgu läänenaabrile üle Läänemere. Tõepoolest ongi lõuna- ja kagupoolsed kalmevormid 
sellal niivõrd erinevad, et nad arvesse ei saa tulla. Hackmani toodud vaste on liiga kauge. 
Friedenthali arvamuse juurde tuleme allpool veel tagasi, siinkohal ainult märgime, et Ojamaa 
ja Ölandi majavundamendid on enamuses just pikergused W-O suunas, eesti kivikalmete W-
O pikisuund on aga järkjärgulise juurdeehitamise tulemus. Tarandkalme algne kuju on väliselt 
vaadatuna kas “Steinhügelgrab” või siis N-S suunas pikergune “Steinsetzung”. Kuigi 
Nermani toodud vaste tundus veel väga kaugena, on nüüd Ida-Rootsist, eriti Upplandist ja 
Ölandilt teada terve hulk nelinurkseid kivikalmeid, mis ajaliselt ulatuvad pronksiajast kuni 
rooma raua-aja esimesse poolde.47 Nende pikerguste nelinurksete kivikalmete suurus kõigub 6 
x 3 kuni 16 x 8, suund on vahelduv (harva W-O, enamus NW-SO, N-S või NO-SW). Kalme 
on piiratud suurematest põllukividest, mis asuvad ühekordselt, kuna vähematest kividest 
sisetäidis on kuni kolmekordne. Osalt ulatuvad servakivid üle sisetäidise, osa kalmete juures 
aga vastupidi. Need kivikalmed on ehitatud maapinnale ja võivad ulatuda isegi kuni 1 m 
kõrguseni. Kivide vahed on mullatäidisega. 

On huvitav märkida, et sellised nelinurksed kivikalmed ei puudu ka Rootsist 
päritolevate gootlaste-gepiidide juures Kirde-Saksamaal. Nii kaevati 1938.a. Pilgramsdorf’is 
Heidenburgi maakonnas läbi 10 m läbimõõduga suur “fast quadratische Steinsetzung aus zwei 
Lager kopfgrosser Steine, unter denen Mitte sich eine einfache Brandgrube mit Leic 
enbrandspuren und Resten eines Knochenkammes und von Glasperlen aus dem 3. bis 4 
Jh.n.Ztrw. befand. Weshalb über diese doch sehr schlichte Bestattung ein solch riesiger 
Steinmantel gebreitet war und ob dieses Grab mit den Fürstengräber in Beziehung steht, ist 
vorläufig ungewiss”.48 Nelinurkseid kivikalmeid esineb ka Ida-Masuurias.49 Kuna need 
kalmed aga on hilisemad ja muu otseühendus puudub, siis ei tule nad tarandkalmete 
eeskujudena aga mõjutajatena küsimusse. 

Nagu neist kirjeldustest selgub, on siin ilmselt nii ehitusviisi, suuruse kui ka suuna 
poolest umbes samasuguste tarandkalmetega tegemist, nagu Eestiski üksiktarandite puhul. 
Suurim erinevus on Rootsi nelinurksetes kivikalmetes äärevare puudumine ning matmine 
kivide alla vastu aluspinda või enamasti koguni süvendisse, kusjuures tarand on 
individuaalhaud. Vastavalt sellele on põhjust arvata, et need Rootsi kivikalmed on ehitatud 
teatud konkreetse surmajuhu puhul, mitte juba ette valmis perekondliku matusepaigana, nagu 
seda Eesti tarandkalmete juures oleme võinud väita. Just viimasest asjaolust tingituna tekibki 
Eesti tarandkalmetel koos reeglipärase kivide vahele matmisega alumise kivikihi katmine 
korratu kivi-mulla kihiga, mis ühtlasi üle tarandimüüri algupäraselt laiali valgudes tekitab 

                                                           
45 Beitr.Estl. XXI 1938, 42. 
46 Nerman Senatne un mäksla 1938 I, 95-99. 
47 Hanssen Fornvännen 31 1936, 327 jj., eriti 337 jj. ühes kirjandusega; Ekholm Fornvännen 34 1939, 1 
jj. eriti 4-5; Upplands Fornminnesförenings Tidskrift VI (XXVI-XXVIII) 1910-1912, 337-339; Rydh 
1936, 65, 171, 177. 
48 Bohnsack Alt-Preussen 3 1938, 78. 
49 Engel Mannus 24 1932, 473 jj. 
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äärevare. Seega tekitab põhiliselt just matmisviis ka teised ehituslikud erinevused Eesti ja 
Rootsi kivikalmete vahel. 

Edela-Soomes esinevad tarandkalmed moodustavad jälle omaette rühma, kuna nendelgi 
puudub äärevare ja erinevalt Rootsi omadest enamasti ka sisetäidis.50 Suuremad Soome 
kivikalmed aga, mis Eesti ja Põhja-Läti kivikalmetele rohkem sarnanevad, nagu Penttala, 
Kroggårdsmalmen ja Keskenhaka, on maa-alused ja nendes puudub korrapärane tarandiline 
struktuur.51 Kuna aga viimastele väga lähidasi vasteid näib esinevat Põhja-Kuramaalt ja osalt 
Eestiski,52 siis on täiesti põhjendatud vaadata kogu kivikalmete alale Idabaltikumis 
kaasaarvatuna Edela-Soome kui ühtlasele piirkonnale. Seejuures on aga Edela ja Lääne-
Soome palju suuremal määral kui Eesti vastu võtnud võõraid kalmevorme ja matmisviise 
Rootsist või Visla suudme piirkonnast, nagu nüüd H.Salmo ja E.Kivikoski uurimused on 
selgitanud.53 Seepärast võib eriti Soome üksikute kivikalmete puhul tõsta küsimuse, kas 
needki osalt pole rootsipäraseid mõjutusi. 

Nagu eelnevast analüüsist selgus, on kõik pikad Eesti tarandikkalmistud pikaajalise 
ehitamise tulemus. Nad on välja kasvanud ühest või mitmest eraldiseisvast üksiktarandist uute 
tarandite lisamise teel. Selliste liitunud tarandikkude kujul on nad ainulaadsed kalmeehitused, 
mille esinemise tuumikala moodustab Põhja-Läti ja Eesti. Sellistena on nad vastuvaidlematult 
kohalikku, ilma välispoolsete eeskujudeta teostunud arengut. Naabermaadel esineb ju arvukalt 
suuri kalmevälju kuni tuhandete haudadega ja sadade eri kalmetega, kuid nii monumentaalsed 
ja küllaltki järjekindla sisestruktuuriga liitunud kalmistud on sellal kogu esiajaloolise Euroopa 
ulatuses ainulaadsed. Loomulikult saab seda arengut siin seletada ainult kohaliku etnilise 
rühma – läänemere-soome hõimu-sotsiaal-majandusliku olukorra ja usundi alusel. Küsimus 
võib seisneda ainult, kuidas tekkis algupärane üksiktarand. Kas ka see on kohaliku arengu 
tulemus või välispoolsel mõjutusel resp. võõra etnilise rühma sisserännu ja ühtesulamise tõttu 
üldtarvitusele pääsenud. 

Viimasest moodusest võime pikemata loobuda, kuna selleks arheoloogiline aines ei 
anna mingit alust. Teatavasti on Eestis hilispronksiajal ja eelrooma raua-ajal tegemist kahe 
suurema kultuuripiirkonna mõjuga – põhjagermaani ja algbalti omadega. Kuid hilisem 
kivikalmete ala moodustab mõlemate suhtes siiski niivõrd erineva rühma, et võõrast asustust 
eeldada oleks vägivaldne. Teiseks toimub tarandkkalmistute areng sedavõrd ühtlaselt kogu 
kivikalmete leviku alal ja seejuures suures osas sisealadel, mis kummagi mainitud 
kultuurrühma suhtes pole sugugi eksponeeritud, mis välismõjude eeldamise teeb seda 
kahtlasemaks. Järgmine võimalus, et üksik tarandkalme oleks välismõjudel tarvitusele võetud, 
leidis juba puudutamist ühenduses Hackmani, Friedenthali ja Nermani vaadete esitamisega. 
Nagu kõigi esitatud eeskujude puhul võisime nentida, on tegemist siiski ainult üldisemate 
sarnasustega, mitte täpsete vastetega. Kui me kohalikus aineses ei leiaks pideva arengu 
tunnuseid ja üksik tarandkalme tõesti Ida-Baltikumis tuleks tarvitusele järsku ja täieliku 
uudusena, siis oleks Läänemere läänekaldalt toodud paralleelid küllaltki veenvad. Enne 
otsustamist aga peame pikemalt peatuma kolmandal võimalusel – algupärase üksiktarandi 
tekkimisel kohalikust varasemast kalmevormist, nagu seda suur osa uurijaid juba 
R.Hausmann’iga alates on oletanud. 

Kohalikuks vanemaks kalmekujuks on hilisemate kivikalmete alal nn. 
kivikirstkangrud .54 Need on loomulikule maapinnale ehitatud, enamasti ümmargused 
kivikangrud, tavaliselt mullaseosega. Aladel, kus kive on looduses vähe, nagu Lätimaa 

                                                           
50 Hackman, 115. 
51 Kivikoski 1939, 26 jj. ühes kirjandusega. Eesti tarandikkalmistuile kõige sarnasem on C.F. 
Meinanderi poolt 1936.a. kaevatud Laihia Riitassari kalme 1, kuigi siin tarandid väikesed. 
52 Moora 1938a, 9; ESA X 1936, 28 jj.; Saaremaalt vt. maa-alune kivikalme Tallgren 1925, 47, kust 
leitud väga varane prillikujuline oimuehe; Paistu khk. Heimtali kivikalme Jb Fellin 1895, 133; 
Lüganuse khk. Varja kl. Lolli tl. “Koopamägi” AI-s khk.kirj. 1932, 59. 
53 H.Salmo SM XXXVII 1930 (1931), 46 jj.; Kivikoski 1939, 26 jj.; mõningaid paralleele 
samasugustele kalmetele leidub siiski ka Väina piirkonnas Lätis ja osalt Eestiski. 
54 Moora 1929, 4 jj.; Congr.sec. 1930, 149 jj., 423 jj.; Balodis 1935, 26 jj.; Sb GEG 1937 I, 304 jj., 368; 
Soome kivikirstkalmete kohta vt. Tallgren 1918b, 56-63. 
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keskosas, esineb siiski ka liivast kuhjatud kivikirstkääpaid.55 Siseehitus koosneb ühest või 
mitmest kiviringist, mis aga alati pole täiesti korrapärased ja kujult ümmargused, ning 
seespool kiviringi tavaliselt ühest või mitmest kivikirstust. Tavaliselt asub üks kirst keskel, 
kuna teised on hiljem sisse ehitatud. Kuid tihtipeale esineb matmisi ka ilma kirstuta ja esineb 
kangruid, kus kirsthauad üldse puuduvad. Maetud on nii põletatult kui põletamata. Kui varem 
valitses nende kalmete dateerimises Eestis ja Lätis veel teatud ebakindlus, siis pole nüüd 
selles enam mingit kahtlust rea leidude põhjal, et nad kuuluvad nooremasse pronksiaega ja 
eelrooma raua-aega ning elavad kuni rooma rauaaja esimesse poolde. Eriti oluline on rea 
leidude paralleelsus kivikirstkalmete ja samasse aega kuuluvate linnusasulate leiuaineses.56 
Nende kalmete päritolu tuleb peamiselt otsida nähtavasti Ida-Rootsist, kust nad eriti üle 
Edela-Soome ulatusid Eesti rannikaladele ja rändasid siit edasi sisemaale. (Indreko 1940, 47 
tõstab vihjamisi ülesse arengu kohalikest venekirveshaudadest). Osalt on nendele hiljem mõju 
avaldanud ka kas Vislasuudme või Ojamaa kirstkalmed (maa-alused kirstud Väina piirkonnas, 
kirstud püstplaatidest Saaremaal, Hiiumaal ja mõnes kohas Viru rannikul). Osalt ulatub 
sellesse aga mõjusid ka lõunast, nagu selgesti osutavad hoopis erineva ehitusega kangrud 
Reznase juures Väina põhjakaldal.57 

Hausmanni ja teiste uurijate vaatekoht nende kahe kalmetüübi geneetilisest seosest on 
järgmine. Kuna tarandkalmed esinevad tihtipeale samal kalmeväljal kui kivikirstkalmedki, 
kuna nende üldlevik on kattuv, kuna tarandite pikisuund on tavaliselt samuti peajoontes N-S 
kui kivikirstudel ja samuti piklik-nelinurkne, kuna tarandimüürid on ehitatud samal viisil kui 
kirstuseinadki, samuti kui kogu kalme kivi-mulla ehitus, siis on arvatud üldiselt, et kirst 
arenes tarandiks. Areng oleks siis toimunud kivikirstude laienemise teel, kusjuures tühi kirst 
asendus kivitäidisega, kusjuures tarandi sisetäidises arvati koguni võivat eraldada kihte, mis 
vastaksid kivikirstu kaanele ja põhjale.58 Käsitleme kõiki neid ühendavaid jooni kahe 
kalmevormi vahel pikemalt. 

Esiteks torkab silma suurtes joontes sama maa-alaline levik. Kivikirstkalmete 
lõunapiir, eriti kui jätta kõrvale lõunapool Väinat esinev maa-aluste kirstkalmistute rühm,59 
kattub peajoontes tarandkalmete levikuga (Kaart 1 ja Moora 1938a, kaart 1). Eesti osas on 
erinevaks jooneks, et mitmed tarandkalmete keskused ei näi senini olevat andnud ühtegi 
kivikirstkalmet ja vastupidi. Kuid see on ju osalt tagasiviidav põllunduseks soodsate 
asumisalade oletatavale vahetamisele meie ajavahetusel, osalt kivikirstkalmete üldse 
rannikulisele ja veeteedega seoses olevale levikule, kuna maa siseosades võis samal ajal 
valitseda maa-alune laiphaud või mõni teine erinev matmiskomme. Soomes on 
kivikirstkalmete levik aga kaugelt ulatuslikum tarandkalmete omast. See üldleviku kattuvus 
muidugi ütleb geneetilise seose jaoks väga vähe, kuna Rootsis leiame samuti mõlemaid 
kalmetüüpe. Kuna Rootsi nelinurksed kivikalmed, kuuludes juba pronksiaega, on ilmselt 
Idabaltikumi omadest palju varem välja kujunenud, siis võib ju väita, et viimane kalmevorm 
on levinud samal teel kui varasem kivikirstkalme ja seega arusaadavail põhjusil samal ajalgi, 
eeldades etniliste rühmade püsimist ja läbikäimise pidevust kummalgi pool Läänemerd. 

Hoopis olulisem on geneetilise seose mõttes kivikirstkalmete ja tarandkalmete 
esinemine samal kalmistul. Eriti tähelepanuväärne on selles suhtes Lüganuse khk. Jäbara 
“Kärrismäel” (>Kerismägi) asuv rühm, milles väliselt eraldatav 8 kalmet.60 Nendest on senini 
läbi kaevatud 4 kalmet M.Schmiedehelmi poolt ja ka osaliselt avaldatud.61 Juba nende nelja 
kalme ulatuses on antud erakordselt hea läbilõige nii hauainventarist kui kalmevormidest ja 
matmisviisist Eestis umbes 1000 aasta jooksul võrdselt kummalgi pool meie ajaarvamise 
                                                           
55 Moora 1938a, 40; Vassar 1938, 55 jj.; Balodis 1935, 27. 
56 Sb GEG 1937 I, Vassar  Drei Steinkistengräber, joon. 17:3, 18:3, 20:6-8; verh.GEG XXX, 803 jj.; 
uus sedatüüpi nõel lisaks kivikangrust Jõelähtme khk (AI 3892), mille labidaspea keskel auk; kalmetest 
leitud labidaspäistele nõeltele on rida vasteid linnusasulatelt (Asvast; Leedust vt. Puzinas Conventus 
primus histori, joon. 13:2-4). 
57 Moora 1938a, 38. 
58 ERM Ar. II, 191 (Moora). 
59 Senatne un mäksla 1940 I, 65 (Ginters). 
60 Sb GEG 1925, 120. 
61 Sb GEG 1925, 119-134; ESA III, 93-121. 
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algust. Kalme A kuulub peaosas eelrooma raua-aega, kuid sisaldab mõned rooma raua-aegsed 
järelmatused. Kalme C-s leiti veel vähemalt 4 kivikirsthauda ja rida eelrooma raua-aja leide, 
kuna tarandid on enamasti üksikud, 6 suletud ja 4 liitunud tarandit, leiud peaosas rooma raua-
aja varasemast järgust. Kalme B algab juba varasel rooma raua-ajal ja on välja kasvanud 
vähemalt kahest algtarandist, nendest teise keskel säilinud kivikirstuga. Kalme E-s on alles 
ainult üks nelinurkne tarand, kuna idapoolne kalmeosa on nähtavasti põlluks tehtud, leiud 
kuuluvad rooma raua-aja hilisemasse ossa. Teise vähema rühmana mainigem Jõelähtme khk. 
Saha kalmistut, milles 4 erikalmet, neist 2 kivikirstkalmet ja üks selge tarandkalme. Rühm on 
suures osas läbi kaevatud A.Spreckelseni poolt 1903-1905.a. ja tulemused avaldatud.62 
Asukohaga soolähedasel puisniidul leiduval madalal seljakul, mis umb. 15-25 m lai ja 1-4 m 
ümbrusest kõrgem, omandab see väike rühm eriti suletud terviku ilme, mis meenutab 
linnusasulat. Saha rühma ligidal lääne pool, Pirita jõe paremal kaldal end. Lagedi ms. põllul 
“auf einer natürlichen Bodenschwellung” on suur 16 erikalmet sisaldav kalmistu, mis peaosas 
läbi kaevatud A.Spreckelseni poolt 1906-1910.a. ja tulemused avaldatud.63 Nendest oli 9-sas 
kangrus kivikirste, 4 kangrut oli sisestruktuurita,64 kuna vähemalt 2 olid taranditega, samuti 
kui ilmselt kaevamata jäetud kalme nr. 16. Selle rühma iseärasuseks on suur järelmatuste 
hulk, milleks neid kangruid on kasutatud kuni XVIII saj. keskele. Jõelähtme khk. Rootsi tl. 
maal kaevas A.Friedenthal 1929.a. osaliselt läbi 3 lähestikku asuvat kangrut. Neist osutus üks 
kivikirstkalmeks, teine sisetuumikuga kalmeks ja kolmas tarand kalmeks rooma raua-ajale 
tüüpiliste leidudega. Samasuguseid kivikirst- ja tarandkalmete rühmi võime mainida veel 
Lüganuse khk. Napa veski ligidal, mis osaliselt kaevatud A.Friedenthali poolt 1927. ja 
1928.a., Keila khk. Rannamõisas, kus A.Spreckelsen kaevas 1913/14.a.65 ja A.M.Tallgren 
1923.a. Saha rühma meenutab väliselt ka Vändra khk. Vihtra kalmistu, mis kahjuks aga pole 
senini sellelt seisukohalt uurimist leidnud. Vihtrast teadaolevad leiud aga kuuluvad vähemalt 
juba varasesse rooma raua-aega.66 Küsitavate ühisrühmadena võib aga veel üles kerkida terve 
rida mitmel pool üle maa registreeritud kuid senini kaevamata kivikalmistuid, millistes 
kõrvuti kujult pikerguste kivikalmetega esineb ümmargusi kivikangruid.67 

Kuna kivikirstkalmetele on iseloomulik rühmiti esinemine,68 siis ei ole see sugugi 
võõras ka tarandkalmetele peale ühise esinemise koos samas rühmas esimestega. Nagu 
eelpool nägime, on suuremad tarandikud ikka välja kasvanud kahest või enamast algtarandist, 
mis algupäraselt moodustasid omaette kangruid ja esinesid seega siis rühmana. Kuid peale 
ajajooksul liittarandite tõttu üksikute algpunktide sulamise ühisesse kalmistusse võib leida 
selliste tarandikkudegi esinemist kahena või rohkemanagi lähestikku. Nii näit. Karksi khk. 
Ülpre kalmistu koosneb kolmest pikergusest kivikalmest, millest 1941.a. läbi kaevatud kalme 
osutus kahest algtarandist kokkukasvanuks.69 Kambja khk. Paalis oli tegemist kahe 
paralleelselt asuva tarandikuga.70 Samuti 2 tarandkalmet asub lähestikku Urvaste khk. 
Saamueli tl. maal71 ja nähtavasti ka Kanepi khk. Matu-Märdi tl. maal Pikkjärve NO kaldal.72 
Rõngu khk. Kivivare tl. maal on olnud mitu linnamäe juures kivikalmet rühmas,73 samuti 
Pilistvere khk. Kurla ja Arkna kl. alal mitu kalmet rühmas.74 Lüganuse khk. Purtse-Matka kl. 

                                                           
62 Beitr.Estl.VI, 376-419; kalmistu plaan ka Ebert 1913, 548. 
63 Verh. GEG XXIV ja Arbeiten des II Balt. Historikertages zu Reval 1912. 
64 Nendest nr. 13 on ilmselt olnud rooma raua-aegne tarandkalme, mille aga hiline venehaud rikkunud 
peale läänes säilinud müüri. 
65 Beitr.Estl. XI, 22-38. 
66 Sb Pernau II, 150 ja AI-s khk. kirj., 115-117. 
67 Olgu mainitud näit. Peetri khk. Viisu kl., Lüganuse khk. Purtse kl. Pääro tl. ja Rõuge khk. Sänna 
Palu metsavahi ala kalmerühmad. 
68 Sb GEG 1937 I, 304 jj. (Vassar). 
69 Sb GEG 1939 tuleb avaldamisele. 
70 ERM Ar. IX-X, 212. 
71 RK 372 ja Tallgren 1922, tahv. II. 
72 Grewingk’i aruanne 1885 AI-s. 
73 Sb GEG 1896, 136 jj. 
74 Sb GEG 1876, 186 jj; 1878, 187 jj, 191. Jung 1898, 176 jj. 
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Uueküla tl. maal on 3 tarandkalmet rühmas.75 Eelpool mainisime juba Jäbara ja Lagedi rühmi. 
Sama nähet esineb ka Soomes76 ja Lätis.77 Seega on rühmiti esinemine täiesti tüüpiline ka 
tarandkalmetele ja oluliseks lisandiks kahe kalmevormi geneetilisele seosele. Et aga 
tarandkalmete rühmad ei paisu nii ulatuslikeks kui kivikirstkalmete omad ja taotlevad ilmselt 
kindlasse ühisesse süsteemi jõudmist, on kergesti seletatav vahepeal toimunud muutustega 
sotsiaalses korras ja matmisviisis. 

Ka kivikirstkalmete rühmitumises võime märgata eri kalmete asumist ridamisi või 
ainult mõnemeetriliste vahemaadega, mis on täiesti analoogiline suletud tarandite 
algupärasele lahusseismisele eri kangrutena.78 Ometi pole kivikirstkalmete juures kalmete 
kokkusulamine tavaline nagu tarandkalmete juures. Selle lahkujäämise põhjused võivad olla 
ühiskondlikku ja usundilis-kombelist laadi, samuti kui kiviringide liitmise vähemas sobivuses. 
Märkame seda ka asulatüübis, kus tehnilistel põhjustel ümarkojad peagu kunagi ei leia otsest 
kõrvutiehitamist või liitmist, kuna aga nelinurksete majade puhul üksikute hoonete ühte- ja 
juurdeehitamine on võrdlemisi tavaline. Kivikalmetegi juures pole ometi otsene 
kõrvutiehitamine tundmatu, nagu näitab nooremasse pronksiaega kuuluv kalme Sõrve 
poolsaarel Karuste kl. Vakumaa tl. karjamaal. Karuste “Suurvare” koosnes nimelt kahest 
kõrvuti asuvast kiviringist, nendest läänepoolse suurus 4,7 x 4,3 m ja idapoolne läbimõõduga 
12,5-13 m. Väiksema kiviringi keskel oli püstplaatidest tehtud kivikirst luustikuga selles. 
Suurema ringi keskhaud oli hävitatud 1904.a. teostatud kaevamisega, millest pole täpsemat 
kirjeldust ega plaani. Kuid tõenäoselt oli sealgi tegemist kivikirstuga; ümbruses leidus 
segamini põletamata ja põletatud inimluid. Suure kiviringi läänepoolsete reakivide all (vastu 
väikest ringi) leiti aga püstplaatidest kivikirst luustikuga, mis võis olla kas ohvermatus 
ühenduses kalme ehitamisega või ka hilisem järelmatus erakordselt reakivide alla. Kahjuks ei 
olnud võimalust selgust saada ka selle kohta, kas mõlemad kiviringid olid rajatud üheaegselt, 
või oli teine ring hiljem juurde ehitatud. 

Arengulooliselt veelgi huvitavama kompleksi moodustab Põhja-Lätimaal Cesis’e maak. 
Limbazli vl. BuĜĜu muiža maal V.Gintersi poolt 1930.a. osaliselt läbikaevatud kääbas 4.79 Siin 
näib 4-5 kivikirstkalmet olevat ajajooksul vahenditult kõrvuti ehitatud. Nendest kõige 
vanemaks on SO-poolseim ümarkangur A läbimõõduga 13 m, mis aga 1930.a. jäi läbi 
kaevamata. Sellest NW poole on ehitatud nähtavasti algupäraselt väikene kiviringkangur 
kirstuga nr. 6 selle keskuses, mis aga hiljem on ümber ehitatud resp. laiendatud kangur B-ks 
keskkirstuga nr. 4. B kangru kiviringi läbimõõt on N-S 6,7 x 8,3 m W-O. Vastu selle 
põhjaäärt, väljapoole kiviringi on hiljem ehitatud kirst nr. 3 ja piiratud kaugemalt ritta 
asetatud kividega, mis poolringi kujuliselt idas ja läänes ühineb B kalme kiviringiga. Selle 
kiviringi laiendamisega on antud mulje, et ka kirst nr. 3 kuulub ühisesse kalmesse B osa 
haudadega, teiselt poolt näitab aga, et tol ajal ei maeta väljapoole kalme piiri – kiviringi, või 
kui, siis saab juurdevõetud matmisala uue piirjoone. Eelmisele rühmale on lisatud hiljem aga 
veelgi uus osa D NW poole, mis kujult NO-SW suunas pikergune 6,3 x 5 m, keskkirstuga nr. 
1, millele hiljem juurde ehitatud kirst nr. 2. Kalme D kivirida meenutab juba täiel määral 
tarandimüüri, kuigi nurgad on ümmardatud. Teiselt poolt osutab see kalmetekompleks, et ka 
kivikirstkalmete juures oli kalme piirjoone laiendamine resp. ümberehitamine ja kiviringide 
vahenditu kõrvutiehitamine ajajooksul kombeks. Seejuures külgeehitamisel jääb vanema 
kalme kiviring üheks uue matmisala piirjooneks, nagu seda tarandiku juures oleme reeglina 
võinud nentida. Kivikirskalmete laiendamiseks näib olevat kasutatud ka viisi, et kogu kalme 
suurendati, kusjuures võidi ehitada uus ulatuslikum kiviring või piirkeha. Sellega osalt on 
seletatavad kontsentrilised piirkehad. Osalt on aga tõendatav ka 2-3 kontsentrilise piirkeha 
ehitamine üheaegselt. Tarandite juures teame 2 kontsentrilist piirkeha esialgu ainult ühel juhul 
Strezdes Talsi maakonnas, millest allpool. Tähelepanuväärne on aga, et käsiteldud juhtudelgi 

                                                           
75 Beitr.Estl. XV, 201 jj.; XVIII, 14 jj.; XXI, 27 jj. 
76 SMYA XL, 60 jj. 
77 Moora 1929, F 52-59 ja 1938a, NF 42. 
78 Sb GEG 1937 I, 320 (Vassar); Beitr.Estl. XI, 38 (Spreckelsen), Congr.sec. 1930, 423 jj (Ginters); 
Moora 1929, 185-186. 
79 Congr.sec. 1930, 430 jj. 
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kiviringid asuvad kõrvuti just W-O resp. NW-SO suunas nagu lk.148, viide 78 all mainitud 
veidi eemalasuvad kangrud ja nagu hiljem tüüpiline tarandkalmetelgi. Ilmselt on see suund 
mõlemal juhul ühenduses üksikasjaga, et uks elamutel asus tavaliselt ikka lõuna poole, nagu 
allpool näeme. Kiviringkalme liitumist taranditega samas suunas ühiseks kalmistuks näeme 
näit. Jäbara C kalmes, Laiuse khk. Kärde kalmes, Soomes Piikkio khk. Runko kalmes ja 
Lätimaal Auciems’is.80 Nähtavasti on ka Põhja-Kuramaal Reinase kivikalmes tegemist sama 
nähtega. “Die Steinsetzung in Reinas Cem. Kandava Kr. Talsi enthielt Funde aus allen 
Abschnitten der Eisenzeit. Am Südrande der Steinsetzung, unter einem Steinhaufen, wurde 
eine O-W orientierte, 3,4 m lange und 1,35 breite Steinkiste festgestellt, die jedoch nur 
zerstreute Menschenknachen enthielt.”81 

Kuna tarandit peeti ainult laiendatud kirstuks, sest pikergune kuju ja suund olid seks 
väliselt liiga sarnased,82 siis arvati mõnelt poolt võivalt leida ühendjooni kivikirst- ja 
tarandkalmete vahel ka asjaolus, et esimestes tihtipeale leidub kõrvuti asuvaid kirste.83 Kuigi 
kivikirstudes esineb peale üksikmatuste ka paarismatust või korduvat matmist, on kivikirst 
põhiliselt siiski individuaalhaud. Tarandkalme aga kollektiivhaud nagu ka kivikirstkalme ise 
tervikuna. Esialgse puuduliku kaevamistehnika tõttu kippus tekkima arvamus, nagu oleks 
kivikirstkalme individuaalkalme, milles reeglipäraselt on tegemist ainult ühe hauaga – 
keskkirstuga. Hilisemad kaevamised on täiel määral tõendanud, et kivikirstkalmed on samuti 
kollektiivkalmed kui tarandikudki, ainult erinevusega, et esimestes on üksikute haudade 
eraldumine reeglipärane. Peale kivikirstu või kirstude on kangrusse maetud veel arvukalt 
üksikhaudadena (nii luustikud kui ka põletatud luude pesad).84 Haudade eraldatavus 
kivikirstkalmeis oleneb nähtavasti osalt tahtlikust lahushoidmisest, osalt aga nähtavasti 
perekondade vähearvulisusest sellal, mille tõttu matused polnud samasse kalmesse nii tihedad 
kui tarandkalmetesse rahvarohkel suurperede ajastul. Viimast näib toetavat eriti asjaolu, et 
ilmselt kõrvalistel, perifeersetel aladel ka rooma raua-ajal on üksikud hauad hästi eraldatavad, 
näit. Soomes, kus me sellal peame oletama vähemat asustustihedust Eestiga võrreldes. 
Seejuures on märgata, et kivikirstkalmetes sama ajastu matused ei ulata äärevaresse, vaid 
asetuvad kiviringiga piiratud alale, kusjuures kohati küll kiviring ise lõhutakse.85 Seega 
kivikirst on ise ainult üksik haud, tõelise kalme piiri moodustab aga kiviring nagu 
tarandkalmetes tarandimüür. See funktsionaalne paralleelsus on eriti oluline geneetilise 
seose otsimises. Kivikirst on üksikosa suuremast kalmest, milletõttu on õigem otsida tarandi 
sarnasust kivikirstkalmega, mitte üksikhauaga viimases. 

Kivikirstude ja tarandite suuruste võrdlemisel oleks võimalik leida tõepoolest 
üleminekuastmeid. Nimelt esineb rida kirste, mille suurus ulatub üle 3 meetri, teiselt poolt osa 
varaseid tarandeid, mille pikkus on ainult 4,5-5,5 m. Otseselt kattuvad suurused on ometi 
väga erakordsed ja tarandid on kirstudest tavaliselt mitu korda suuremad. Teiselt poolt pole 
kirstude suund nii kindel, kui taranditel. Kirstud on tavaliselt küll pikisuunalt samuti 
peamiselt N-S või osalise kaldega W resp. O poole nagu tarandidki, kuid ühes ja samas 
kalmes on viimased peagu eranditult enam-vähem ühesuunalised, kuna sama kalme kirstud 
võivad asuda väga mitmes suunas, osalt koguni teisele risti asuda.86 Kui viimastele vaadata 
kui üksikhaudadele, siis on see suuna vahelduvus pikemata selga. Üldise kuju sarnasusest 
(ristkülik) on mõlemal juhul erandeid kuna näit. tihti esinevad teisest otsast veidi laienevad 
või nn. Spindel-förmiga, mõlemast otsast kitsenevad, kivikirstud. Kuid ka tarandid pole alati 

                                                           
80 SM 1937, 24-25; Moora 1929, tahv. XLI; võib-olla on ka Lagedi kalme 14-ndas tegemist 
kiviringkalme jäänusega vt. Spreckelsen 1928, plaan 7 ja lk. 45. 
81 ESA X, 28. 
82 Spreckelsen 1928, 73, 75, 77. 
83 Beitr.Estl. XI, 37 ja 39 (Spreckelsen); XIII, 47 (Friedenthal); kõrvuti kirste vt. veel Sb GEG 1937 I, 
309 ja A.Friedenthali kaevamised Napa kangrutel. 
84 Beitr.Estl. XI, 25 jj. ja 40 jj. (Spreckelsen); Sb GEG 1937 I, 308 jj. (Vassar); Sb GEG 1925, 121 
(Schmiedehelm); Spreckelsen 1928, 66 jj.; Friedenthali poolt kaevatud Napa veski ligidal asuvais 
kivikirstkalmeis oli haudu järgmiselt: I-9, II-2; III-5; IV-3; V-5, kusjuures nad polegi tühjendavalt 
äärevareni läbi kaevatud. 
85 Sb GEG 1937 I, 314 (Vassar). 
86 Beitr.Estl. XI, 37, 39; Congr.sec. 1930, 423 jj. (Ginters); Senatne un māksla 1936 I, 70 jj (Šturms). 
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reeglipärased ristkülikud. Üheks suurimaks erinevuseks jääb loomulikult asjaolu, et kirst on 
õõnes-ruum laipade jaoks, tarand aga kivise täidisega, mille peale ja vahele, harvem alla, 
maeti (vrd. siiski lk. 146, viide 58). 

Peale suuna ja kuju sarnasuse on rõhutatud kirstu ja tarandimüüride ühesugust 
ehitusviisi. Tihtipeale on see tõesti nõnda, et kivikirst on laotud paeplaatidest või 
raudkividest, mis võib ajuti olla veel vooderdatud püstplaatidega, ja seega sarnaneb 
ehitusviisilt tarandmüürile. Kuid sageli on kirst ehitatud ka siiski ainult püstplaatidest, mille 
vastu toetuv sisetäidis ei näita mingit korrapära, nagu näeme Jäbaras, osalt Hiiu- ja Saaremaal 
esinevat.87 Peale selle ehitusviisis selguva erinevuse on kivikirstu ja tarandimüüri vahel veel 
kardinaalne erinevus sirge külje suunamises. Kivikirstu seinad, olgu nad ehitatud kuidas 
tahes, on sirge küljega pööratud sissepoole. Tarandimüüri sirge külg on reeglipäraselt 
suunatud aga väljapoole, nii et seda üksikasja, nagu nägime, on võimalik arvestada kui 
küllaldast alust üksikute tarandite ehitusloo selgitamises. Sirge külje suunamises ilmneb 
suletus sisse- või väljapoole, näidates, ka on tegemist individuaalhauaga või 
kollektiivkalmega. Siin on suurtes joontes tegemist sama funktsionaalse erinevusega, mis on 
kirstu resp. hauaseinte ja surnuaeda piirava ala vahel. Sellepärast ongi raske uskuda, et 
kivikirst sai arenguliselt olla tarandi eelastmeks. 

Nagu juba märkisime, on kivikirstkalmetesse maetud ka peale kivikirstude, kusjuures 
kirsthauad on tihtipeale vähemuses ning mõnikord koguni puuduvad kangrus üldse. Kuna 
kirstud on peamiselt tsentraalsed hauad kivikirstkalmes ja on nõudnud erilist hoolt ehitamises, 
on põhjust arvata, et nendes on tegemist perekonnapea hauaga resp. üldse ühiskondlikult 
asendilt väljapaistvama isiku hauaga. Kirsthaud võib olla tihtipeale ka hiljem sisse ehitatud,88 
seega ehitatud konkreetse surmajuhu puhul. Aga kivikirstkalme tervikuna nagu tarandkalmegi 
võib olla nähtavasti perekondliku matuspaigana juba ette valmis olla ehitatud, ilma et selleks 
otsene surmajuht põhjust oleks annud. Kõik matused kivikirstkalmetes peavad rangelt kinni 
kalme piirjoonest, kiviringist, mugandudes sellele arvestamata üksiku haua suunda. Nii 
kujuneb kivikirstkalmeis vahel, et peale keskhaudade asub ümberringi peagu ringikujuliselt 
veel rohkesti üksikhaudu.89 Sama ajastu hauad aga kunagi ei näi ulatuvat üle kiviringi 
väljapoole äärevaresse. Seega on kiviring kivikirstkalmeis hoopis olulisem tunnus kui 
kivikirst – ta moodustab kalme tõelise piiri. Vastavalt oma ülesandele on kiviringi sirge külg 
suunatud väljapoole, sulgedes niimoodi kalme väljapoole. Nagu varem nägime, on 
tarandimüüril haudade piirina samasugune funktsionaalne ülesanne täita. See kiviringi ja 
tarandimüüri funktsionaalne paralleelsus avaldub ka ehitusviisi sarnasuses. Sirge külje 
suund väljapoole on samasugune vastavalt ehitusmaterjali poolt antud võimalustele ja 
säilimistingimustele. Paekivist laotud müür on loomulikult mõlemal juhul kõige selgem. Kuid 
ka põllukividest moodustatud piir osutab nii kiviringi kui tarandirea juures samu üksikasju: 
suured kivid asuvad kas väikeste vahedega või külgedega vastamisi puutudes otse aluspinnal, 
reeglipäraselt ilma vähemate kivideta nende all, ja ulatuvad tihtipeale kuni kalmepinnale 
välja. Kahekordsuse puhul on pealmised kivid asetatud alumiste vahekohtadele. Ainuke 
erinevus on kujus, kuna kivikirstkalmeid piirab tavaliselt ikka kiviring, tarandkalmeid aga 
nelinurkne kivirida. 

Kuigi meil kivikirstkalmeid on kaevatud võrdlemisi rohkesti, jäi nende ehitusliku 
struktuuri tundmine ometi hilise ajani puudulikuks. Asjaarmastajaliku kaevamismenetluse 
tõttu on avatud tavaliselt ikka ainult kangru keskkohad, milletõttu jäi selgitamata matuste hulk 
terves kalmes, samuti kalme piir. Esimesena mainib nendes kalmetes kiviringe 
S.Bogojavlenskij, kes 1895.a. kaevas Sõrves Kaunispääl ja Türjus.90 Kuna aga nendest 
puudusid plaanid, ei pööranud balti-saksa uurijad kiviringide otsimisele mingit tähelepanu. 

                                                           
87 Sb GEG 1925, 121 ja Jäbara C kalme kirstud; kaevamisaruanded AI-s Reigi khk. Kõpu kl. Saare tl. 
Moora 1942, 6, joon. 4 ja Jämaja khk. Karuste kl. “Suurevare”. 
88 Beitr.Estl. XI, 36 j.m.; Spreckelsen 1928, plaan 3-5 ja lk. 63 jj.; Sb GEG 1937 I, 312 jj., 319. 
89 Sb GEG 1925, 121 (Schmiedehelm); Sb GEG 1937 I, 309 (Vassar); Congr.sec. 1930, 428, 430 
(Ginters). 
90 Vt. Moora 1929, 12 antud kirjeldus ja Moora 1933, 22-23. Järgmisena mainib suuremaist kividest 
ringi või “äussere Einfassung” A.Thomson Sb GEG 1910, 127, 129. 
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Lätis hakatakse kiviringe käesoleva saj. teisel kümnendil tähele panema ja leiavad hiljem ka 
täpset plaanistamist, samuti kui kalme terves ulatuses läbikaevamist.91 Eesti kivikirstkalmete 
kogu struktuuri selgitamine algab alles 1936.a. Seega pole võrdlusmaterjal sugugi võrdne 
kaevamiste hulgale. Üldiselt näib aga kindel, et iga kivikirst- või talle lähedase kangru 
reeglipäraseks peajooneks on matmisala piirav kiviring või teine taoline piirmoodustis. Kui 
see puudub, siis on see seletatav kas hilisema lõhkumisega või kivi puudumisega 
ümbruskonnas. Viimast esineb Läti alal, kus kivikirstkalmed on vahel liivakääpad, milles ka 
ring puudub.92 Ei ole aga võimatu, et viimasel juhul matmispaiga piir oli tähistatud näit. 
puutaraga, mis aga täiesti kõdunenud liivases maas. 

Kiviring pole alati korrapäraselt ümmargune, vaid esineb ka poligoone, ovaale93 ja 
hilisemas arengus nähtavasti isegi piklikke nelinurkseid kujundeid, nagu eelpool BuĜĜu muiža 
kalme 4 kirjelduses nägime. Jäbara C kalmes oli kivikirstude piirkonnas ka üksikuid kivirea 
katkendeid märgata ja koguni üks postiase. Näib nagu poleks siingi tegemist kiviringiga, vaid 
umb. 4,5 m pikuse ümmardatud nurkadega tarandiga ühe kirstu ümber. Äärmiselt selge 
ehitusega kivikirstkalme leiame Soomest, Sataskunna Eura khk. Lähteenmäelt, mis kaevatud 
A.M.Tallgreni poolt.94 Lähteenmäe kalme plaanist ja ülesvõtetest selgub, et tsentraalset 
püstplaatidest kivikirstu, mille suurus 3,3 x 1 m, piirab 5 x 4,5 m suurune ja 70-100 sm kõrge 
punakatest kiviplaatidest laotud, ümmardatud nurkadega tarand, mille pikisuund on NNO-
SSW. Tarandimüür on laotud kiviaia taoliselt, nii et sise- ja välispind on järsk, otse maale 
peale SO nurga, kus all oli 6 m pikuselt 5 suuremat kivi, millistele alles müür oli laotud. 
Vastu tarandi lõunaseina oli väljapoole ehitatud vahenditult samasuunaline teine kirst, 
suurusega 2,1 x 1,1 m, kuid mitte püstplaatidest. Võib olla selle kalme laiendamise 
tulemuseks on veelgi ulatuslikum piirnelinurk, mis piirab ka eelmist tarandit. Välise suurema 
tarandi nurgad on õigenurksed, kuju keskelt veidi laiem, kuni umb. 10,4 m, pikkus umb. 19,9 
m, suund nagu kirstudel ja vähemal tarandil. Püstplaatidest kirstu on maetud põletamata, 
mujal kalmes neljas kohas põletatud inimluid. Laotud kirstu põhjal ja selle ümbruses asus 
palju põlenud luid, mis ulatusid ka seesmise tarandi müürikivide ja kirstu enese seinte alla. 
Näib nagu oleks need luud enne kalme ehitamist juba sinna puistatud. Tallgreni arvates on 
tegemist ühtlase kalmega, mis tehtud tähtsa isiku jaoks, kes ise maetud põletamata, kellele 
lisaks põletatud 3-4 inimest. Kalme struktuurist võiks siiski järeldada ka kalme laiendamist 
hiljem. Sisemise tarandimüüri alt leitud põlenud luudele võiks näha paralleeljuhtu 
ülalkirjeldatud Karuste “Suurevares”. Kuigi panused täiesti puudusid, arvab Tallgren võivat 
Lähteenmäe kalmet kalmevormi ja matmisviisi põhjal dateerida keskmisse pronksiaega.95 
Lähteenmäe kalme piirkehale nimetab Tallgren vaste Varsinais-Suomist Permiö khk. 
Sormjärvist, kus kivikirstu piiras nurgeline piirkeha.96 Ovaalseid piirkehi tuntakse Soome 
kivikangrutes mitmeid, kuid mõned neist oma eriti pikerguse kuju tõttu moonutavad juba 
kaarjate otsadega tarandeid. Nii Varsinais-Suomis Dragsfjärdi khk. Långvikis on kaevatud 
kangur, milles 2 piirkeha, neist välimine peagu ümmargune (12,6 x 10,5 m), seesmine aga 
piklik ovaalne (6 x 2,3 m). Sellest kalmest leiti põueoda, mis dateeritud 1300 a.e.m.a.97 Nende 
andmete najal näib piklik-ovaalne piirkeha vähemalt Edela-Soomes tõesti väga vara esinevat. 
Nende ilmekas sarnasus mõnede Eesti taranditega on vaevalt juhuslik, eriti kuna me kogu 
Eesti kivikirstkalmete rühma arvame võivat ühendada just sama alaga. 

Võrdlemisi korrapärane piklik-ovaalne resp. poolkaarekujuliste otsadega tarand esineb 
näit. Karksi khk. Ülpre kivikalmes, lai 2,8 m, pikkus umb. 6,6-6,9 m. Suletud tarandina on see 
algupäraselt iseseisvaks kalmeks olnud. Samas kalmes esines ka mõni teine tarand kaarduva 

                                                           
91 Vt. Moora 1929, 184-186; Congr.sec. 1930, 423 jj., (Ginters). 
92 Balodis 1935, 27; Moora 1938a, 40. 
93 Moora 1929, 6; Vassar Sb GEG 1937 I, 317; Congr.sec. 1930, 430, Abt.B. 
94 SM 1910, 18-20. 
95 SM 1918, 20. 
96 SM 1918, 18; Tallgren 1931, 170. 
97 Tallgren 1931, 111; samas teoses mainib Tallgren 179 Rymättylä’st nelinurkse kangru, suurusega 7 x 
10,5 m. Kujult nelinurkseid, pikki ja parallelogrammikujulisi kangruid leidub kivikirstkalmete 
rühmades Soomes küllaldaselt, kuid pole senini teaduslikult uuritud. 
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nurgaga.98 Laiuse khk. Kärde kalmes on NO otsas N-S suunas 5 m pikk kaarjate otsadega 
iseseisev tarand, kust on ühtlasi selle kalme kõige varasemad leiud I-II saj. pärit.99 Jäbaras C 
kalmes on ühe raudkividest ehitatud tarandi lõunaots kaarjas, kusjuures rida on kahekordne. 
Tarandi põhjaots polnud säilinud. Kurna kalme I-ses näib tarand B olnuvat kaarja otsaga.100 
M.Schmiedehelm kaevas 1935.a. ümmarguse (umb. 10 m lm.) kangru Viru-Nigula khk. 
Kuura kl. Kalmumäe tl. maal, milles näib olnuvat ka ümmardatud nurkadega N-S suunas 
piklikum tarand, suurus 4,75 x 4,25 m. Maetud oli põletatult (5 pesa vähemalt) ja põletamata, 
leide aga ainult 5 numbrit, nende hulgas rauast karjasekeppnõel, 2 raudnuga ja poolik 
tuluskivi.101 Tõenäoselt rooma raua-aja varasem osa. Lagedi kalm XIV-ndas on nähtavasti ka 
tegemist ühe tarandiga, mille lõunaots resp. SO nurk kaarjas.102 Kambja khk. Paali kivikalmes 
on ühe tarandi NW nurk kaarjas, samuti esineb mõni kaarjas tarandinurk ka Nurmsi kalmes. 
Lätis esineb kaarjas tarandinurk Mūķi kivikalmes, mis sisaldab ainult ühe tarandi.103 Nagu 
loetletud näidetest selgub, esinevad poolkaarekujulised tarandiotsad peamiselt ainult 
algupäraselt eraldi seisnud tarandite juures ja kuuluvad rooma raua-aja varasemasse järku. 
Seepärast pole ka põhjust üksikuid kaarduvaid tarandinurki pidada 
degeneratsioonitunnuseks,104 kuigi neid esineb veel rooma raua-aja teisel poolel ehitatud 
tarandite juures. 

Seega on meil piklik-ovaalses piirkehas resp. poolkaarekujuliste otsadega 
tarandites tegemist matmispiirjoonega, mis reas otsestes paralleelides esineb niihästi 
kivikirstkalmeis kui ka tarandkalmeis.  Nende suurus, suund, ehitusviis ja otstarve on täiesti 
paralleelne kummaski kalmerühmas. See on üheks kõige olulisemaks vahendituks 
ühenduslüliks kummagi rühma vahel ja sunnib meid vaatama ka ümmarguse kiviringi ja 
riskülikulise täisnurkse tarandi kardinaalselt erinevale geomeetrilisele kujule hoopis uute 
silmadega. Kus kummagile kalmetüübile omase piirkeha ehitusviis, suurus105 ja otstarve on 
niivõrd kattuv, seal on meil eriti põhjust otsida geneetilist seost. Mõlema kalmetüübi sugulus 
ei peitu sugugi ainuüksi matmispiirjoone paralleelsuses, vaid kogu kalme rajamises ja 
ehitamisviisis ning viimast ühtlasi mõjutanud matmisviisis. 

Mõlemad kalmeliigid on Eestis maapealsed. Seejuures on kivid laotud kas otseselt 
murule või, mis tõenäosem, peale kamarakorra resp. huumuse – kõrvaldamist ja kalmealuseks 
määratud platsi puhastamist mullale või liivale-kruusale. Mõnel juhul Lõuna-Eestis näib, 
nagu alusmuld olnud kohe, mille tõttu suuremad raudkivid istuvad sügavalt pinnas. Juba 
esinemine ühistes rühmades osutab, et kalmistu asukoha valikus on lähtutud umbes samadest 
vastekohtadest. Mõnede tarandkalmete juures on märgatud ulatuslikult söe esinemist kivide 
all vastu aluspinda. Kivikirstkalmete juures seda senini pole leitud, kuigi ka nendes sütt siin-
seal esineb, nagu see tüüpiline on enamusele tarandkalmeist. Teiseks mainisime juba töö 
algosas eriliste ohversüvendite esinemist tarandkalmeis, eriti tarandimüüride all, ja samas 
tõime ka vastava näite kivikirstkalmest Sõrves. Seega näib, et juba kalmealuse maapinna 
ettevalmistamisega ühenduses seisvad tavad ja riitused on olnud võrdlemisi lähedased. 
Järgmisena näib olevat ehitatud matmispiir – kiviring resp. teissugune piirkeha ja 
tarandimüür. Piirkeha korrapärane väljaehitus ise juba eeldab selle ehitamist enne sisetäidist. 
Loomulikult võis ühtaegu piirkeha ehitusega käia ka siseosa täitmine kihiti. Lõuna- ja Kesk-
Eestis, kus tarandid ja varasemad kalmed on ehitatud ainult raudkividest, on siseosa muidugi 
ühesugune peale reeglipärasema suuremate kivide hoidumise alumisse kihti, kuna ülakiht on 
vähematest kividest. Põhja-Eestis aga, kus raudkivide kõrval on tarvitatud rohkesti paasi, on 
tihtipeale sama kalme või tarandi ehituses mõlemad kiviliigid rakendatud. Nii on tihtipeale 
                                                           
98 Sb GEG 1939, tuleb avaldamisele. 
99 R.Hausmanni aruanne 1895 AI-s; Sb GEG 1895, 76 jj., 82; RK 380. 
100 Friedenthal 1911, plaan I. 
101 AI 3404:1-5. 
102 Spreckelsen 1928, plaan 7; võimalik siiski, et kiviringkalme jäänus. 
103 Moora 1938a, 3-4; Schmiedehelm Senatne un māksla 1938 I, 100 jj. 
104 Schmiedehelm Senatne un māksla 1938 I, 107. 
105 Väiksemad kiviringid kõiguvad 4-6 m vahel, nagu vähemate tarandite pikkuski; arvukalt esineb 
mõlemaid ka kus vastavad arvud on 10-12 m; nagu esineb veelgi suuremaid kiviringe, tuleb ette ka 
väga suuri tarandeid. Esineb ka täiesti ruudukujulisi tarandeid. 
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tarandimüür laotud paest, sisetäidis aga raudkividest106 või vastupidi,107 viimane aga harvem. 
Kuna Eesti kivikirstkalmeid senini on ainult üksikuid tervikuna läbi kaevatud ja piirkeha 
selgitatud, on raske öelda, kas sama nähet ka kivikirstkalmeis esineb.108 Seni teadaolevais on 
piirkeha ehitatud samast kiviliigist kui sisetäidiski. 

Tarandi sisetäidis on Põhja-Eestis aga tihtipeale allosas raudkividest, pealosas 
mullasegasest paepurust,109 mille hulgas aga ka vähemaid raudkive võib esineda. 
A.Friedenthal märgib Uueküla puhul eriti, et vastu alumist raudkivide kihti leidus veel siin-
seal suuri paeplaate, mis lubab järeldada, nagu oleks pealmine kiht algupäraselt suurtest 
plaatidest laotud, mis aga ajajooksul segamise ja ilmastiku mõjul oleks pihunenud.110 Täiesti 
analoogilist sisetäidise kihitust esineb ka Põhja-Eesti kivikirstkalmeis.111 Mõne tarandkalme 
juures esineb koguni järgmine kihitus. Kõige all vastu maapinda paeplaadid, nende peal 
raudkivid ja ülal paepurune pealiskiht.112 Sedagi kihitust esineb kivikirstkalmete juures.113 
Harva esineb ka vastupidist kiviliikide järjestust: kõige all raudkivid, siis paeplaatide ja –klibu 
kiht, mida katavad jälle raudkivid. Sedagi esineb mõlema kalmeliigi juures.114 See kahe 
kiviliigi kasutamine siseehituses Põhja-Eestis mõlema kalmeliigi juures on vaevalt juhuslik 
kokkusattumus, vaid tõenäosem on selleski näha kohalikku traditsiooni, mis aitab neid 
kalmerühmi ühiseks arenguliseks tervikuks pidada. 

Osalt näib see kalme kihilisus olevat tahtlik, millele viitab ülal mainitud A.Friedenthali 
tähelepanek, aluspinna sillutamine paeplaatidega, millel alles raudkivid ja paekihi asend kahe 
raudkivi vahel. Seega on see kihilisus – nagu paemüüride seesmise täitmine raudkividega – 
juba ehituse esimeses järgus taoteldud üksikasi. Kuid osalt on kihilisus tekkinud ka 
matmisviisi põhjustatuna, eriti nende kalmete juures, kus alumist raudkividest ehitatud 
sisetäidise kihti katab paeklibune kiht. Näib, et algupäraselt ehitati valmis ainult tarandimüür 
ja sisetäidis oma alumises kihis, nii et kalme struktuur oli täiesti nähtaval. Harva juhtus rooma 
raua-ajal matmist sisetäidise aluskihi alla, nagu töö algosas nägime. Võib arvata, et need olid 
seal juba varem, kui külgäärevaresse matmised, või siis koguni ühenduses tarandi rajamisega 
(ohvermatustena siiski väheusutavad). Reeglipärane matmine toimus nimelt sisetäidise 
alumise kihi peale, kusjuures loomulikult luid – põletishaua puhul eriti, kuid ka laiba 
kõdunedes – varises kivide vahele. Nähtavasti aga iga matmise juures kaeti alumist sisetäidise 
kihti paeplaatidega või vähemate raudkividega. Arvukate matmiste puhul tekkis nii siis 
ülemine kivikiht, mis ühtlasi valgus üle tarandimüüride või varasema kalme piirkeha 
väljapoole ja moodustas nn. äärevare. Nii matmisviisi tõttu muutus nähtamatuks sisestruktuur 
ühes äärevare tekkimisega ja kalme muutus lamedaks kangruks. Sarnane ehituskäik on 

                                                           
106 Järve, Türsamäe, Pada, Jäbara B, C ja K, Uueküla, Ojaveski, Saha j.m. 
107 Jäbara C. 
108 Vrd. siiski Spreckelsen 1928, plaan 7 ja lk. 45, kus võib-olla on tegemist kiviringkalmega, kus müür 
on paest, sisetäidis raudkividest. 
109 Nii Pada kalmes enamus tarandeid; Jäbara B ja E (vrd. ESA III, 94); Uueküla (Beitr.Estl. XV, 201 
jj., 207; XVIII, 16, 19; XXI, 28, 31); Ojaveski (Beitr.Estl. XX; 3 jj.); Rootsi, kangur 1, 3; Napa, kangur 
1-2 (1927.a. kaevamine, A.Friedenthal); Lagedi ja Saha (Spreckelsen 1928, 76); Türsamäe (Verh.GEG 
XIII, 3). 
110 Beitr.Estl. XXI, 28, 31. 
111 Spreckelsen 1928, 62, 64; Sb GEG 1937 I, 324 jj. (Vassar). Kirstu põhjas esineb vahel järgmine 
kihitus: kirstu põhi ise paeplaatidest, selle all ühekordne kivikiht korralikult laetud “aus 
wallnussgrossen Steinchen”, mille all keskmiselt suurtest raudkividest loomulikul maapinnal olev 
sillutis, vt. Beitr.Estl. VI, 421 ja 422; vrd. kirstupõhja paeplaatide all veel raudkivi sillutis Napa, kangur 
3, kirst 2 (A.Friedenthali kaevamine 1928.a.); Muuksi, Lõokese kirst A (Beitr.Estl. XI, 39); 
Rannamõisa, kangur 3, kirst G, H, I, V (Beitr.Estl. XI, 28, 32). Vrd. ka Muuksi Sepa sisetuumiku ehitus 
Sb GEG 1937 I, 325 jj. 
112 Reinapi (ERM Ar. II, 191); Jäbara C kalmeis mõned osad; Saha ja Lagedi (Spreckelsen 1928, 76); 
Äntu, Väike-Maarja khk.; Aerla, Viru-Nigula khk.; Arkna, Pilistvere khk.; Rootsi, kangur 3 (osalt); 
Hausmann 1896, 4. 
113 Spreckelsen 1928, 64; Rannamõisa kangur 3: kirst U seinad raudkividest, mis ei asunud aga mitte 
loomulikul maapinnal, vaid paeplaatidel, Beitr.Estl. XI, 31. 
114 Rannamõisa, kangur 1 (Beitr.Estl. XI, 23); Muuksi, A.Friedenthali aruanne 1926, nr. 5; Muuksi 
Sepa kalme sisetuumikus osalt, Sb GEG 1937 I, 325. 
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tüüpiline kivikirstkalmetele115 ja näib otseselt jätkuvat ka tarandkalmete juures. Nimelt selgub 
tarandkalmetes, kus siseosa alumine kiht on raudkividest ja ülaosa paeklibust, et äärevare 
vastab oma koostiselt täiesti sisetäidise ülakihile116 ja võib seega tõenäoselt olla tekkinud 
üheskoos ajajooksul. Teiselt poolt on aga eriti Lõuna-Eesti tarandkalmete juures selge, et 
äärevare on ilmselt ehitatud ja laotud, kuna sisetäidis tihtipeale on ise ainult 1-2 raudkivi 
paksune, kus ka pealmise siseosa hilisemat teket vaevalt võime arvestada. Seejuures ongi ju 
ühtlasi iseloomulik, et Lõuna- ja Kesk-Eesti suurtest raudkividest moodustatud tarandiread on 
tihtipeale läbi kamaragi märgatavad. Et äärevare neis kalmeliikides algupäraselt siiski 
matmisviisist tekitatud nähe on, selgub kas või sellestki asjaolust, et äärevare puudub 
tihtipeale Soome tarandkalmeil, kuhu matused on vähearvulised, samuti Rootsi nelinurkseil 
kivikalmeil, kus matmine toimus kivide alla ja kalme ise on põhimõtteliselt individuaalhaud. 
Lõuna pool tüüpiline “Hügelgrab” on ehitatud ja kujunenud umbes analoogiliselt 
kivikalmetele põhja pool. Algupäraselt on rajatud matmiskoht piiratud kiviringiga ja siseosa 
kaetud eriliivaga, kuhu peale hakati matma, järjest kuhjates liiva, mis ajajooksul valgus üle 
ringikivide ja varjas seega sisestruktuuri täiesti.117 

Kivikirstkalmetele peale kivikirstudesse matmise on täiesti reeglipärane kivide vahele 
matmine nagu tarandkalmeiski. Teiselt poolt nägime juba töö algosas, et ka tarandkalmetes 
pole mitte alati tegemist põletatud luude laiali puistamisega, vaid esineb ka pesades või 
piiratumale alale puistatuna matmisi,118 nagu kivikirstkalmeis. Kivide alla matmine, mida eriti 
I-II saj. kivikalmeis üksikute juhustena esineb, rohkem laiba- kui põletishaudadena, näib 
üldiselt olevat välismõju tulemus ja esineb peamiselt just Põhja-Eestis. Rooma raua-aja teisel 
poolel esineb seda veelgi harvem, kuid muutub keskmisel ja nooremal raua-ajal võrdlemisi 
üldiseks. Kivikirstkalmeis seda ei näi esialgu üldse esinevat. Kirstud ise on ehitatud kas 
algupärasele maapinnale (harva ainult veidi süvendatud) või juba kõrgemale kangrusse ning 
põhi reeglipäraselt vooderdatud ühe või mitmekordselt plaatidega ja munakatega. Kivikirst- ja 
tarandkalme otsese geneetilise seose seisukohalt on nüüd eriti oluline selgitada, kuidas kaob 
see iseloomulik matmisviis kivikirstudesse ja millised on siin üleminekuvormid. 

Nagu juba rõhutatud, esineb kõrvuti kivikirstu või -kirste sisaldavate kangrutega 
ehituselt ja suuruselt täiesti analoogseid kalmeid, kus kivikirstud üldse puuduvad. Nende 
ajalises paralleelsuses ei ole kahtlust, sest viimased esinevad nii nooremal pronksiajal119 kui 
ka varasel raua-ajal.120 Peale kivikirstude laienemise tarandiks, milline arvamus juba ise 
eeldab kivikirstude suurenemist ja edasi elamist rooma raua-ajal, on avaldatud ka hoopis 
vastupidist seisukohta, nimelt et põletismatuse arenedes kirstud vähenesid ja 
degenereerusid,121 mis lõppeks võis viia ainult kivivarele mingi keskse kiviga keskel või 
tihedamalt ja suurematest kividest ehitatud keskehitusele.122 Keskkiviga kangruid ei ole 
senini leitud Eestist, vaid ainult Põhja-Lätist, Soomest ja Rootsist. Need kalmed on eriti 
oluliseks vihjeks ka sellele, kust poolt peame Eesti ja Põhja-Läti kivikirstkalmete päritolu 
otsima. Kahjuks pole Põhja-Lätis nendest senini leide teada, mis raskendab nende asetamist 
üldisesse arengusse. Soomest aga teame Perniö khk. kalmest, kus keskkivi esineb koos 

                                                           
115 Sb GEG 1937 I, 336 jj. 
116 Vt. vastavas märkuses tsiteeritud kalmeid, eriti Jäbara E ja Reinapi kalme avaldatud plaanid; 
Friedenthal 1911, 4 arvab, et äärevare on kuhjat pärast müüri ja sisetäidise ehitamist samast ümbrusest 
võet mullaga, mis sel alal kõikjal sisaldab massiliselt “Fliessbröcken”, kuna viimast esineb ainult 
äärevares. 
117 Moora 1938a, 33 jj. 
118 Friedenthal 1911, 6; Beitr.Estl. XXI, 32; Sb GEG 1878, 188: nagu kivikirstukestes; Jäbara B; 
Jaagupi, Hannuste, Pada kalme vanemas osas, Kuura j.m. 
119 Ambla khk. Moe kangur, kust leitud IV-V per. Kuuluv pintsetikatkend Sb GEG 1910, 128; vahel 
ekslikult nimetatud kivikirstust leituks vt. Sb GEG 1932, 250, 262 (Šturms), õieti Nerman Acta Arch. 
IV, 246; Kaarma khk. Sepa Kuigi kangur noor.pr.-aja habemenoaga Sb GEG 1932, 250, 263 ja Moora 
1933, 26. 
120 Kuusalu khk. Uuri kl. Klaukse kangur, kaevatud 1939 (AI 3805); vt. ka Moora 1929, 13. 
121 Friedenthal Beitr.Estl. XIII, 50; Ginters Congr.sec. 1930. 
122 Vrd. kirjeldused Moora 1929, 7 jj ja 13; Balodis 1935, 27. 
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kivikirstudega, olles ühele kirstule koguni seinaks.123 Märgitav on, et vahel on haud keskkivi 
all,124 nagu tihtipeale ka tuumikehituse all. See näib neid mõnevõrra arenguliselt kõrvutavat ja 
osa tuumikuid võibki olla otseselt keskkivi jäljendamine, kui looduses puudus nii suur kivi 
või kui kohaletoimetamise raskusi taheti vältida. Mõlema kalme paralleeliseerimises pole ka 
kronoloogiliselt raskusi Soome ainestiku põhjal, kus keskkiviga kangruid esineb nii eelrooma 
raua-ajast125 kui ka rooma raua-aja varasemast osast.126 Arenguliselt pole ometi selgust, kas 
keskkivi on mõeldud kirstu asendajaks või on siin tegemist eri kalmetüübiga, mis ühenduses 
seisab varaste nn. bautakivikalmetega. Keskkiviga kalmete paralleelsus kivikirstkalmetega on 
tõendatud, kuigi ta midagi ei ütle kivikirstudesse matmise kadumise üle. 

Hoopis paremini esindatud on tuumikehitus, mis seisneb kalme tsentrumisse ehitatud 
ümmarguses või nurgelises muust kalme sisetäidisest kompaktsuse ja väljapoole suunatud 
sirge seina poolest eralduvas kehas, mille sisse või alla on maetud. Neid esineb Soomes, 
Eestis ja Lätis kivikalmete alal, tavaliselt kõrvuti kivikirst- ja isegi tarandkalmetega. Osalt 
võib nende päritolu siis näha keskkivi jäljendamises, nagu ülal märgitud, osalt kirstu 
asendamises või kontsentrilistes piirkehades. Viimane seletus näib kõige tõepärasem, kuigi ta 
vahest igal konkreetsel juhul pole olnud määrav. Nimelt esineb kivikirstkalmetes tihtipeale 
Soomes, Eestis ja Lätis, et piirkehi, olgu nad siis kujult millised tahes, on mitu kontsentriliselt 
üksteise sees. Osalt on neid seletatud kalme laiendamisega, nii et seesmisim piirkeha olnuks 
algupäraselt kangru ääreks Tallgren 1918b, 60. Mõnel puhul näib see tõesti olnuvat nii, vrd. 
Kura Lähteenmäki. Vrd. ka lk. 319. Soomes võib leida rida kangruid, kus me õieti ei tea, kas 
tegemist on seesmise piirkehaga või tuumikehitusega.127 Tihtipeale esineb ka sellise seesmise 
piirkeha resp. tuumikehitise keskel kivikirst,128 mis tuumikehitise päritolu kontsentrilistest 
piirkehadest eriti tõendab. Sellisena näib ta Soomes olevat üsna vara esinenud (vrd. ülal 
Dragsfjärdi khk. toodud näide). Põhja-Kuramaal Talsi maak. Strazde ms. juures kaevas 
G.Bogojawlenskij 1895.a. läbi ovaalse kivikalme, mille keskel oli ligi 4 m lai kvadraat eriti 
suurte (1,2 m) nurgakividega, mida 2 m kaugusel piiras teine vähematest kividest nelinurk. 
NO küljel oli ca 2 m kaugusel veel kivirida, mis aga nähtavasti ei moodustanud enam 
kolmandat kontsentrilist nelinurka, nagu arvab kaevaja, vaid on tõenäoselt teise hävitatud 
tarandi SW ots. Keskmise nelinurga põhjal oli paks kiht täitsa musta mulda N-nurga ligidal 
luustik ning varane oimuehe ühes mõningate raudesemetega. H.Moora dateerib selle kalme 
Kr.s. ümber.129 Kuigi kirjeldusest ei selgu, et keskmine kvadraat vastaks otseselt 
tuumikehituse mõistele, on kalme ometi oluliseks lisandiks kivikirstkalmete ja tarandkalmete 
sidumisel kontsentriliste piirkehade paralleelsusega. 

Eesti kivikalmetes esineb tuumikehitisi arvukalt.130 Osalt näib siin aga, nagu oleks 
tuumik tõesti mõeldud kirstu asendajaks. E.Laid kaevas 1928.a. Reigi khk. Kõpu kl. Saare tl. 
maal kivikirstkalme, mille püstplaatidest moodustatud kirst oli 2,25-2,5 m lai ja 2,8-3,2 m 
pikk, allosas täidetud kruusaga ja pealosas paekiviklibuse kultuurkihiga, kuhu oli korduvalt 
maetud.131 E.Laidi poolt 1928.a. kaevatud nelinurkse kalme Reigi khk. Kõpu as. õuel sisaldas 
keskel paeplaatidest müüriga piiratud keskosa, mille paeklibuse kultuurkihis leidus luid ja 

                                                           
123 Tallgren 1931, 170. 
124 Näit. Tallgren 1931, 153; Tallgren arvab, et võib-olla eelrooma raua-ajast. 
125 Hackman Historisk Tidskrift för Finland 1917, 243 mainib kahte kalmet Uusimaalt, Degerby’st ja 
Lohja-Jalassaarilt. 
126 Hackman Mannus 5 1913, 224 jj. nr. 12 Pohjanmaalt Vähäkyrö khk.; vrd. lk. 296. 
127 Vt. Tallgren 1931, 109: Angelniemi Tammenpää, kus 3 ühesuunalist kivikeha, kõige välimisem 6,5 
läbimõõta, kõige sisemise alt leiti põletatud luid; lk. 129 Laitila Seppälä Langervuori, kus 4 
kontsentrilist ümmargust ringi, välimisim 10-11 m läbimõõtu, keskel 6,5 m läbimõõta ümmargune 
kiviehitus; lk. 150 Muurlast mitmekordseid ringe. 
128 Tallgren 1931, 117 (Kaarina Vähän-Heikkilä) ja 122 (Kemiö Tjuda); Vassar, Sb GEG 1937 I, 325 jj. 
129 Труды X арх. съезда в Риге 1896, köide 3 (Moskva 1900), 110 jj.; vrd. ESA X, 28 (Šturms) ja Sb 
GEG 1937 I, 374 jj. (Moora). 
130 Vassar, Sb GEG 1937 I, 337. 
131 Aruanne AI-s; prof. Piiperi arvates kivikirstus vähemalt 2 indiviidi luudega tegemist, mis näitab, et 
kirst juba algupäraselt mõeldud sisetäidisega, mille sisse maeti. 
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mõnesuguseid leide.132 Umbes samasuguseid raudkividest piiratud nelinurkseid paetuumikuid, 
kuhu on maetud, leiame Keila khk. Rannamõisa kangur 3-ndast.133 Jõelähtme khk. Rootsi 
kangur nr. 1-st leidis A.Friedenthal 1929.a. keskel 2 x 1,2 m suuruse ainult paeplaatidest 
laotud nelinurkse tuumiku, mille alla oli maetud 3 laipa ja kõrgemal plaatide vahel põletatud 
luid. Alumise luustiku juurest leiti labidaspäine luunõel, mis ajaliselt võib kuuluda pronksiaja 
lõpust varase rooma raua-ajani.134 Suurtest raudkividest ehitatud tuumikuga on tegemist ka I-
II saj. leide annud Lüganuse khk. Purtse-Matka kl. Uueküla tl. kalme nr. 1,135 mille kujust ja 
täpsest suurusest pole andmeid. Kahjuks pole eelmiste136 puhul teada kalme piirkeha kuju, oli 
see kiviring või nelinurkne tarandimüür. Kahe kontsentrilise kiviringiga piiratud tuumikehitist 
tunneme Paistu khk. Holstres ja Põhja-Lätist Viksnas kapusilas’is.137 Esimesest on paar ajalt 
määramatut pronkseset, teine kuulub rooma raua-aega, algusega vähemalt II saj. Lõppeks on 
selge näide ka sellest, et tuumik esineb tarandkalmes. Nimelt Lagedi kangur 14 lääneosas 
näeme Spreckelseni joonistatud plaanil tüüpilist paeplaatidest laotud, pisut üle 3 m laia 
tarandit, mille keskel on 1-1,45 x 2,25 m suurune N-S suunaline raudkivituumik.138 

Enamus nelinurksetest tuumikutest sisaldavad rohkesti luid ja on ilmselt 
masshaudadeks mõeldud. Seega võikski nende nelinurksete tuumikute tekkimist kujutleda 
kivikirstust järgmiselt. Rahvaarvu suurenemisega tihenesid perekonnakalmetesse matmised ja 
ka kivikirstu paigutati neid rohkem.139 Kirst isegi võis suureneda ning oli raske katteplaate 
saada. Seetõttu täidetakse ka kirst kivi- ja mullakihiga, mille vahele maetakse.140 Lõppeks 
kirst ei leiagi enam erilist väljaehitamist, kuna tühiruumist oldi loobutud, kuid endist kirstu 
asendab erinevast kivimaterjalist ehitus, millesse peamiselt maetakse. Omalt poolt võis sellele 
kirstust tekkivale nelinurksele tuumikule mõju avaldada ka kontsentrilistest piirkehadest 
tekkinud tuumikehitus. Nende nappide leidude põhjal, mis kasutada, näib siiski, et nelinurkne 
tuumik on võrdlemisi hiline ja kuulub osalt kindlasti m.a. algusesse. Sellisel kujul peegeldaks 
nelinurkne tuumikehitus ilmekalt matmisviisis toimuvat arengut – matmiste arvukamaks 
muutumisega loobutakse individuaalhauast masshaua kasuks. Samuti on selge, et varasemad 
tuumikud koos teiste piirkehadega kajastavad sama otstarvet, mis tarandmüürid ja on 
vastastikku ilmselt arengulises seoses. Nüüd võidaks küsida – aga kas tarand ei teki siis ikkagi 
kivikirstust vahepealse tuumikehitise kaudu? Kirstu asendumist tuumikuga oleme saanud 
oletamisi jälgida siiski kitsamal alal kui tarandkalmete kõige varasemgi levik. Suuremate ja 
eriti ümmarguste tuumikehitiste areng kontsentrilistest piirkehadest näib vaieldamatult selge, 
eriti kuna nad vahel ise veel sisaldavad kirste ja on selleks küllalt varased, et neid saaks 
pidada degenereerumisnähteks. Kontsentriliste tarandite esinemine tõestab seda veelgi 
omaltpoolt. Lõppeks, nelinurksed tuumikud esinevad tüüpilistes tarandkalmetes. 

Kuigi eelnevas siis osalt nägime kirstude üht kadumise võimalust ei ole see ometi 
lõplik. Täiesti korrapäraste kirstude ehitamine veel rooma raua-aja varasel järgul näib 
leidudega olevat dokumenteeritud, seega paralleelselt ülalkirjeldatud tuumikutega. 
M.Schmiedehelm kaevas 1941.a. kevadel Reigi khk. Kõpu kl. Pihla tl. maal läbi 
kivikirstkalme, millest peale vähemtüüpiliste raudkatkendite ja savinõutükkide leiti valatud 
aasaga karjasekeppnõel.141 Kuigi siin on tõenäone kirstkalme kuulumine varasesse raua-aega, 

                                                           
132 Luust nooleots Moora 1932, joon. 17:3, 2 raudktk. ja 7 savinõukildu. 
133 Beitr.Estl. XI, 32-33: suurused 3,4 x 1,1, 3 x 2,3 ja 2,6 x 2 m. Spreckelsen ise pidas neid juba 
taranditeks. 
134 Verh.GEG XXX, 805 (Vassar). 
135 Beitr.Estl. XV, 202 (Friedenthal). 
136 Samuti paari ümmarguse tuumiku puhul Kuusalu khk. Muuksi kl. vt. Beitr.Estl. XXII, 49 ja Vassar 
Sb GEG 1937 I, 337. Needki paeplaatidest laotud altaritaolised tuumikud, neist üks 3,5-4 m läbimõõta 
ja 40 cm kõrge, sisaldasid erinevas sügavuses luustiku jäänuseid. 
137 Moora 1938a, 7-8 ja seal antud kirjandus. 
138 Spreckelsen 1928, plaan 7 ja lk. 45 jj. 
139 Näit. konstateerib Friedenthal Jõelähtme khk. Rootsi kalme nr. 2 kivikirstus 5 matust, neist üks 
põletishaud, kirstu laius S otsas 60, N-otsas 80 cm ja pikkus 2,5 m. 
140 Vrd. eriti suured kirstud tarandites, nagu Piikkiö Jäbara B, Unipiha, Liimala. 
141 AI 3909:11, sarnaneb Šnore 1930, tahv. IX:12; samast ka savinõutükk sama ornamendiga kui 
Nurmsis joon. 29:8. 
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pole see ometi vaieldamatu, kuna nõela enese dateerimine pole veel küllaldaselt fundeeritud 
ja kuna tegemist võib olla järelmatuse teel kalmesse sattunud esemega. Just viimane asjaolu 
takistab meid üldse täpsemates dateeringutes, mis puutub leiuvaestesse kivikirstkalmetesse. 
Leiuaineselt rikkama Kuusalu khk. Muuksi kl. Sopa kivikirstkalme analüüsil jõudsin 
tulemusele, et see võiks olla tõenäoselt rajatud hilislatene-ajal ja kasutusel olnud rooma raua-
aja esimesel poolel.142 Et aga osa kivikirstkalmeid võiks kuuluda varasesse rooma raua-aega, 
leiab eriti veenvat tõendamist asjaolus, et kivikirstudesse matmine pole sugugi tundmatu 
matmisviis ka tüüpilistes tarandkalmetes. Vaadelgem neidki juhuseid siin lähemalt. 

Kivikirstude esinemist koos hilisemate leidudega samast kalmest tuleb ette sageli, nagu 
nägime Lagedi kalmerühmas mitmel juhul, Põhja-Kuramaal Reinas’es jm. Kui aga puudub 
teaduslik kaevamine täpse plaani ka kirjeldusega, on meil võimatu öelda, millist ajajärku 
esindavad kivikirstud. Näiteks kui Jäbara C kalmest puuduks plaan, võiksime ainult 
üldteadete tõlgitsemisel rääkida kivikirstudest ühes taranditega. Seepärast ongi siinkohal 
võimatu kasutada neid küllaltki arvukaid leiuteateid, kus samas kalmes, mis annud rooma 
raua-aja leide, räägitakse kivikirstudest.143 Võime siis kasutada ainult teaduslikke kaevamisi, 
kuid selgi juhul näeme, et kivikirstude esinemine suletud tarandis tuleb ette kogu 
tarandkalmete esinemisalal ja ilmselt mitte juhusliku nähtena. 

Soomes leidis Hackman Nakkila khk. Penttala maaäaluses kivikalmes, mis andis 
arvukalt varase rooma raua-aja leide,144 järgmist. “Im Südesten der gepflasterten Fläche 
liessen sich längliche, vierekige Steinsetzungen unterscheiden, die zum Teil nebeneinander 
angelegt waren. Hier befanden sich auch an einer Stelle immerhalb einer solchen Steinsetzung 
zwei kleine unvellständige Steinkisten, von denen die eine die langetielige eisenrne Schaufel 
enthielt”145 ka Piikkiö khk. Runko maa-aluses kivikalmes, mis sisaldab ühe lõhutud 
kiviringkalme ja tarandkalme, on tegemist huvitava SO-NW suunas pikerguse suurtest 
äärekividest moodustatud kalmega, mis umb. 1,5 x 2,5 m suurusena moonutab kivikirstu. 
Selle lõunaotsa oli asetatud umb. 1 m² suurusele alale põletatud luud koos rea B-perioodi 
kuuluvate esemetega ja pealt kaetud väga õhukeselt väikeste kividega.146 Seda piiras 
vähemaist kividest struktuurita kalme. 

Selge tarandisse ehitatud kivikirstuga on tegemist Jõhvi khk. Järve kalme. Selle 
keskmises tarandis leidis R.Hausmann 1895.a. kaevamisel S-N suunas maetud umb. 30 
aastase mehe luustiku. “Die leiche war in den gerschssnen Boden etwa 0,20 m eingesenkt, 
sedann durch aufrecht gestellte Fliessteine gesehätzt, die am Kopfende und der linken, 
westlichen Seite noch standen, sher vielleicht auch an der rechten östlichen Seite verhanden 
gewesen waren, de hier im festen Erdboden ein schmaler Streifen weicher Erde erkennbar 
war. An der linken Seite waren weiter noch Reste verfaulten Holzes zu finden, nach der 
mikroskopischen Untersuchung durch Prof. Russow sicher Nadelhoz, wahrscheinlich Fichte 
(pcea exealsa)”.147 Raudkividest ehitatud kivikirstu jäänus leidub m.Schmiedehelmi 

                                                           
142 Sb GEG 1937 I, 364. 
143 Näit. Vaivara khk. Utria kl. “Papikivik” AI 2736:4; Lüganuse khk. Purtse kl. Ed. Kippar’i tl. AI 
2829:1-2 ja Liimala kl. J.Kippari tl. AI 2972:1-2 ja 2823:1-18; Viru-Jaagupi khk. Kehala kl. Kärbu tl.; 
Haljala khk. Salatse kääpas; vr. andmed AI-s. Näit. Liimala kl. Kippari tl. “Kalmuvare” on E.Suurväli 
poolt 1932.a. suvel inspitseeritud, kes kirjeldab järgmist. “Kalm asetub kohe Kippari elumaja taga 
(vundament kalmele ehitatud). Kogu ala suurus n pikuti 48,25 m ja laiuti 10 m. Praegu on kalme 
lõhutud-tehtud aiamaaks. Kalme lahutamisel leitud palju põletamata luid, mis asetatud kivikastidesse. 
Kasti servad tehtud serviti asetatud paeplaatidest, kastide põhjas munakad, millede vahel luustikud. 
Munakate all mereliiv. Enne lühkumist olnud selgesti eraldatav neljakandiline kivivare, vähe kõrgem 
(0,5 m) ümbrusest. Lõhkumisel olnud kolm tervet kivikasti, mis 1 m üksteiset eemal. Kastide asetatud 
NW-NO, luustikud peaga NW poole. Praegu on osaliselt terve vaid lääneserv. Aiapeenarde vahel 
praegugi luujäänuseid.” Sealt kalmest saadud leiud kuuluvad II-V saj. Näib, et siin on tegemist 
kirstudega tarandis, kusjuures kirstud on nähtavasti ilma tühiruumita, kuna luustikud on maetud 
munakate vahele. 
144 Vrd. Šturms Sb GEG 1932, 269: osa leide tõnäoselt eelrooma raua-ajast. 
145 Mannus 5 1913, 285. 
146 SM 1937, 4-25, 29 jj. (Kivikoski). 
147 Hausmann 1896, 5. 
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joonistatud plaani järele otsustades ka Lüganuse khk. Jäbara B kalme ühes tervemas ja 
algupäraselt üksiseisnud tarandis, mille müürid laotud paekivist, kujult ristkülik, suurus 6,7 x 
3,3 m, pikisuund NW-SO. Tarand on suletud, sest mõlemad ots- ja pikiküljed on sirgema 
seinaga suunatud väljapoole, kuna seesmine raudkividest moodustatud pikerguse ehituse 
suhteliselt sirgem külg näib hoiduvat sissepoole. Kuigi kirstu ehitus pole eriti selge (müür on 
liiga pikk, üle 4 meetri, kuna seesmine raudkivide vaheline laius ainult 0,5-0,65 m, teine külg 
on katkendlik), on ta vaevalt ometi teisiti seletatav.148 Loomulikult polnud siin algupärasest 
kirstu tühiruumist midagi säilinud. Nähtavasti on tarandisse ehitatud kivikirstuga tegemist ka 
Nõo khk. Unipiha ms. kivikalmel, mille läbi kaevas C.Grewingk 1883. Kuigi siin tarandi 
olemasolu võib jääda vaieldavaks, on kalme tarandiline struktuur ometi täiesti tõenäone, 
arvestades üldkuju (suurus umb. 32 x 24,7 m). Kaevaja mainib ise väga tagasihoidlikult: “wo 
die Steine aber zu einfachen oder doppelten, den Platzjquer durchsetzenden Reiben 
zusammengetreten schienen, da geschoh es doch nicht in der Weise, dass die Absichtlichkeit 
dieser Anordnung ausser Zweifel stand”. Selle kalme põhjapoolse kolmandiku keskel leidis 
Grewingk “eine deutlich durch grössere, 1 bis 1½ Fuss dicke Steine begrenzte, ebenfälls an 
den Ecken abgerundete eblonge Steinsetzung, die 16 Fuss länge und 8 Fuss Breite (umb. 4,87 
x 1,83 m) hatte… Die Bandsteine dieser Steinsetzung waren so aufgestellt, dass sie ihre mehr 
ebenen Flächen zum Innern derselben kehrten, und seichnete sich der Mittelstein der südlichel 
Freitseite durch seine ebenfächige Gestalt aus”. Selle seesmus oli hoolikalt sillutatud 
vähemate (kuni 24 cm suuruste) kividega ja lüngad täidetud teravaservaliste kivikildudega. 
Selle kivisillutise all ja vahel leidus keskosas luutuhka ja –puru, mis piiratud puutuha ja 
söega. Luupuru piirkonnas kivide vahel leiti spiraalsõrmus ja 2 käevõru, pr.149 Grewingki 
poolt kirjeldatud kalmeosa võiks suuruselt olla tarand (kahjuks pole teada, kas mõõdud käivad 
siseruumi kohta või koos piirkehaga, kuigi viimane tõenäosem), kuid sirge külje asumine 
sissepoole vastab kivikirstu ehitusviisile. Ka pole siin enam ilmselt tegemist tühiruumiga, 
vaid hoolikalt täidetud siseosaga. Sellisena meenutab ta eriti Piikkiö kirstutaolist kalmeosa, 
samuti Liimalast kirjeldatud kirste. O.Saadre teatas, et Kanepi khk. Sirvaste kl. Tordi tl. 
kivikalme keskel leiduvat ka kivikirst. 

Lõppeks leidsid kivikirstu tarandis ka R. ja E.Šnore Salenieki kangur nr. 35-ndas. 
Kalme sisaldas kolm tarandit, mille pikisuund NO-SW. Keskmine tarand on kõige vanem, 
suurusega umb. 8 x 5 m, mille keskel leidus kivikirst, välismõõtudega umb. 2,8 x 1,10 m. 
Kirstus asuva luustiku pea oli NNO. Kummalegi poole suletud tarandit oli hiljem juurde 
ehitatud üks tarand, neist läänepoolse suurus u. 5,2 x 2 m, idapoolse laius u. 2,5 m.150 

Kivikirstude esinemine tarandites on üheks parimaks tõendiks ühtlasi sellele, et 
tarand pole mitte laiendatud kirst, vaid viimane on ainult üks matmisviisidest. Samal 
ajal selgub, et kivikirstu ehitamine pole veel I-II saj. väljasurnud, vaid esineb just tihedates ja 
arenemisjõulistes asustuskeskustes. Penttala ja tõenäoselt ka Liimala juhus osutab, et 
kivikirste võib esineda ka tarandis mitu tükki nagu kivikirstkalmeski. Tsentraalse asendi ja 
hauatraditsiooni konservatiivsuse tõttu on H.Moora avaldanud arvamist, et tegemist vüiks olla 
sugukonna- resp. suurperekonnapea hauaga. Ometi on meil siin tegemist juba ilmselt 
taanduva hauakujuga. Kus kasutada täpsemad plaanid, seal selgub alati, et kivikirst asub just 
suletud ja seega vanimas tarandis. Liittarandeis pole kivikirstu seni olnud võimalik 
konstateerida ühelgi juhul. Teiselt poolt ka kivikirstu enese ehitamine osutab degeneratsiooni 
tunnuseid. Mõnel juhul pole enam tegemist tühiruumiga, mis ometi on kivikirstu 
peatunnuseid, vaid seda asendab kivitäidis, mille alla või vahele maetud. Viimasel juhul 
kõrvaldada ainult osa kive kirstu seinast ja kaevamistel osutub võimatuks seda kohta veel eriti 
eraldada muust tarandi sisetäidisest ja matmisviisist. Et tarandeisse maeti korduvalt, osalt 
kivide liigutamisega paigalt, on koguni mõeldav, et osa algupäraselt tarandeis olnud kirste 
ongi tundmatuiks muutunud. Ja osalt niimoodi võimegi kujutleda kivikirstude lõplikku 
kadumist – algupärase tühiruumi täitmine kivisillutisega, mis umbes sama, kui tarandi 
sisetäidiski, ja lõppeks ka kivikirstu seinte ehitamisest loobumisega. Vahepealseks 

                                                           
148 Schmiedehelmi kaevamisplaan ja –aruanne 1934, 1-2, AI-s. 
149 Sb GEG 1883, 153 jj. 
150 Senatne un māksla 1936 II, 35, joon. 8 (Šnore); Moora 1938a, 39 jj. 
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üleminekuastmeks võiksime osalt pidada ülalkäsitletud nelinurkseid tuumikuid, kus kivikirstu 
seinad on ära jäänud, kuid kirstu seesmus ehitatakse muust sisetäidisest erinevalt hoolikamalt 
või erinevast kiviliigist. Vähem hoolsalt tehtud tuumikud on loomulikult kaevamisel veelgi 
raskemini eraldatavad tarandi sisetäidisest kui sisetäidisega kirstud. Üldine areng näib lõppeks 
viivat tarandi sisetäidise ühtsusele, mis saavutatakse nähtavasti eranditeta rooma raua-aja 
teiseks pooleks. Nähtavasti ei peetud enam tarvilikuks kedagi eri hoolt ega tööd nõudva 
hauaehitusega välja tõsta, kõikide ühiskonna liikmete põrm asetati ühtlasel viisil laibana või 
kondipuruna tarandi sisetäidise kivide vahele. Näib, et kivikirst ei degenereeru siis mitte 
väikeseks muutumisega, vaid lihtsalt kivide vahele matmise viisi muutumisega üldiseks. 
Nagu nägime eelnevas, on see matmisviis vana kohalik traditsioon, mis nüüd koos täiesti 
omalaadse kalmestruktuuri arenemisega saavutab ainuvalitsuse. Ilmselt on see seotud ühtlasi 
asustustiheduse tõusuga ja ühiskondliku korra muutumisega, mis on seoses soodsast 
majanduslikust konjunktuurist põhjustatud suurema ja ühtlasema jõukuse jagunemisega 
üksikute kogukonnaliikmete vahel. 

Kõige eelneva põhjal on meil küllaldaselt selge, et tarand pole mitte tekkinud 
kivikirstust, kuigi tähelepanu koondades ainult tarandi ja kivikirstu sarnasuste otsimisele me 
siingi võiksime üleminekuvorme leida väga suurte kirstude, kirstu sisetäidise ja selle vahele 
matmise ning kesktuumiku kujul. Sellise tüpoloogiaga saaksime üle ka kivikirstu ja tarandi 
sirgema seina suuna vastolust. Samuti võiksime leida üleminekuastmeid individuaalhauast 
(kivikirst algupäraselt) kollektiivhauale (tarand). Nii võiksime kivikirstu 
degenereerumisnähtustest tõesti tuletada uue kalmevormi, ilma et me tüpoloogilises reas 
suurematele vasturääkivustele satuksime, pealegi kuna kronoloogiline kontakt on olemas. 
Ometi eksiksime sellise tüpoloogiaga põhjalikult, sest loobuksime arengu vaatlusest terviku 
seisukohalt. Kirst on ja jääb ka oma kadumisnähtustes ainult üksikosaks suuremast tervikust, 
mitte kunagi esinedes üksinda omaette. Nii kivikirstude kui tuumikute esinemine juba 
väljakujunenud tarandites näitab täiesti veenvalt, et viimane ei saa areneda esimestest vaid 
vastupidi, tarand oma sisetäidise ja matmisviisiga mõjutab kivikirstu 
degenereerumisnähteid. Tarand on juba varem väljakujunenud ja teisest eeskujust lähtudes. 

Loobudes täiesti kivikirstu-tarandi arengu teooriast, oleme eelnevas leidnud ometi 
niivõrd arvukalt ühendusniite kivikirstkalme ja tarandkalme vahel, et neid geneetiline seos 
tundub ainuõigena. Geneetilise seose tõendeid oleme leidnud eelkõige järgmistes nähetes. 
Mõlemad kalmetüübid esinevad ühiselt samal kalmeväljal ja koguni ühise kalmena, kusjuures 
leiud dokumenteerivad pidevat matmist eelrooma raua-ajast kuni keskmise rauaajani välja. 
Mõlemad kalmetüübid asuvad tavaliselt ikka üksikkalmete rühmadena. Kivikirstkalmete 
juures tuleb ette samuti erikalmete kokkukasvamist ja uute osade otsest juurdeehitamist ning 
kalme laiendamist, mis tüüpiline tarandkalmetelgi. Kumbi kalmetüüp on kollektiiv- resp. 
perekonnahaua iseloomuga ja matmisviis sarnaneb, kusjuures kivikirsthaud tarandkalmetes 
siiski kaob, esinedes veel ainult vanimates tarandites. Kummagi kalme rajamine ja ehitus on 
täiesti analoogiline: ohveraugud, äärevared, matmiste piirkeha ja sisetäidis, kusjuures teatud 
üksikasjades võime jälgida pidevat samasust. Lõppeks ka kivikirstkalmeis esineb peale 
kiviringide juba väga vara ka piklik-ovaalseid või ümmardatud otsadega nelinurkjaid piirkehi, 
mis peale ehitusviisi – mis mõlema kalmetüübi piirkehade juures on täiesti analoogiline – siis 
ka kujult on juba kattuvad. Kuna kirstud ja tuumikud esinevad tarandeis ja kivikirstkalmete 
piirkeha vahel võtab täiesti tarandile sarnase kuju, ja kuna kivikirstkalme ja tarandkalme 
võivad esineda ühise kokkukasvanud kalmena, siis võib mõne sarnase kalme juures juba 
küsida, kuidas seda õieti nimetada, kas kivikirst- või tarandkalmeks. Kuna nn. kivikirstkalmed 
esinevad ka ilma kivikirstudeta, võivad aga olla ka ovaalse või ristkülikulise piirkehaga, 
võime saada juba varakult üksikult seisva tarandkalme, mida meil raske oleks viia ühisesse 
rühma esimestega. Näit. tunneme Soomest, Nakkila khk. Kyllijoki maalt kaht nelinurkset 
kivikalmet, mis näivad kuuluvat veel eelrooma raua-aega.151 Tihedalt kõrvuti asudes oleks 
nad juhul, kui matmisi samasse oleks jätkatud, kokku kasvanud ühiseks kalmeks. Varastele 
tarandkalmetele, mis nähtavasti on rajatud meie ajaarvamise ümber, ongi tüüpiline mõnevõrra 

                                                           
151 Mannus 5 1913, 281 (Hackman). 
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juhuslik kokkukasvamine, kus üksikud algupäraselt lahusseisnud suletud tarandid pole saanud 
sellist ühiseks tervikuks liitmist, nagu hilisemad, juba II saj. rajatud tarandikud.152 

 
 

Tarandkalmete hilisem areng ja kadumine 
 
Seega kalmed, mida võiksime nimetada juba tarandkalmeks, võivad esineda vähemalt 

eelrooma raua-ajal. Tarandite kokkukasvamine tarandikkudeks algab aga nähtavasti alles m.a. 
algul ning alles rooma raua-aja keskeks kujuneb välja täiesti sihiteadlik liitehitis, kus 
üksiktarandeid ei eelistata enam rajada lahus, vaid otsese jätkuna olemasoleva tarandi külge. 
Tähtis on seejuures, et varase arengu eesõigust on raske omistada ühelegi kitsamale 
piirkonnale, vaid tarandkalme kujunemine ja liitumine tarandikkudeks toimub võrdlemisi 
ühetaoliselt ja samaaegselt alates põhjas Satakunnast kuni Madona ja Talsi maakondadeni 
lõunas. Ühetaoliselt kogu sel alal on jälgitav tihe geneetiline seos kivikirstkalmetega, mis 
esialgu näivad paralleelseltki olevat kasutusel. Hilisemas tarandikulises arengus näib see 
ühtsus aga mõnevõrra kaduvat. Nii leiame pikki liittarandikke peamiselt ainult alates Põhja-
Lätist Rauna ümbruskonnast üle Tartu-, Viljandi- ja Järvamaa kuni Virumaa rannikuni. Mujal 
eelistavad tarandid jääda üksikuks või liituvad ainult kahe-kolme kaupa. Alates Põhja-
Kuramaalt üle Saaremaa ja Lääne-Eesti Soomeni jääb väga tugevaks ümmarkalme traditsioon 
– mullaseosega kivikangur – mis keskmisel raua-ajal saavutabki siin jälle ainuvalitsuse 
(väljaarvatud Soome). Näib, et selle Läänemere äärse vöötme iseärasust ja tarandikulises 
arengus teatud määral algastmele jäämist ei tule mitte seletada ainult rahvastiku vähema 
tihedusega siin või perifeerse ja intensiivsemast ühendus- ja kultuurielust kõrvalejäämisega,153 
vaid eeskätt läänepoolsete maade tugevama mõjuga selles vöötmes, samuti üldise maastikust 
ja majanduslikust erinevusest tingitud asulatüübiga. Rida- ja sumbküla vastuolu kajastub osalt 
siis ka kalmetes. Teatavasti ju nii balti kui germaani hõimude juures jääb rooma raua-ajal ja 
hiljem valitsevaks vähemamõõduline kalmekuju. Seevastu aga kivikalmete ala sise- resp. 
idaosas saab tarandikujuline areng avalduda omas täies ulatuses. 

Väljakujunenud tarandite ja nende pikkadeks tarandikkudeks liitumise õitseaega on II-
V saj. Ühtlasi hakkab V saj. nähtavasti peale juba tarandilise struktuuri langusaeg. 
Tarandid hakkavad kaotama oma endist kuju, esinevad tihtipeale kitsastena ja pikkadena 
(Nurmsi, Ülpre) või saavad poolringi kuju.154 Viimane võib olla mõjutatud kiviring- resp. 
ümmarkangrust. Üldine areng näib juba V-VI saj. jooksul viivat tarandkalme hävimisele, 
mida asendab kas tarandikkalme otsese jätkuna sisestruktuurita kivikalme või ümmarguse 
põhiplaaniga kivikangur. Esimest moodust selgitas omal ajal juba R.Hausmann.155 See on 
eriti levinud Võru-, Tartu- ja Viljandimaal, osalt ka Järvamaal. Virumaal pole meil selles 
suhtes veel küllaldast selgust, kuna seal tarandikkalmed näivad peagu kõik jäävat tarvituselt 
umb. VI-VII saj. jooksul. Kas see on seletatav uue matmisviisi tarvitusele tulekuga või siis 
rahvastiku väljarännuga pärastisele vadja-alale ja Soome,156 on jäänud senini positiivse 
lahenduseta. Põhja-Lätis kaovad kivikalmed samuti umb. VI saj. jooksul, kuna Põhja-
Kuramaal nad nähtavasti nagu Eestiski muutuvad struktuurita kivikalmeteks ja 
kivikangruteks.157 Soomes saab peale Pohjanmaa samuti valitsevaks struktuurita kivikalme, 
mis siin tavaliselt on maa-alune,158 nagu selliseid osalt Eestiski esineb.159 

                                                           
152 Vrd. vanimaid: Penttala, Runko, Jäbara C, Lazdini hilisematega nagu Nurmsi, Pada, Kambja, 
Jaagupi, Slaveka. 
153 Moora 1938a, 7. 
154 Väätsa, plaan Tallgren, tahv. III; Ojaveski, Beitr.Estl. XX, 43; viimase puhul olgu märgitud, et 
A.Friedenthali mainitud osakond 4 tegelikult koosneb kahest osast, läänepool korrapärasest 
ristkülikulisest tarandist, idapool poolringi kujulisest ehitusest; seda jaotust kinnitab peale ehituse ka 
erinev matmisviis. 
155 Sb GEG 1901, 121, 252 jj.; Moora 1938a, 20 jj. 
156 Vassar 1938, 64. 
157 Moora 1938a, 21; ESA X, 33 jj. (Šturms). 
158 Kivikoski 1939, 36. 
159 Viljandimaal näit. Heimtali ja Madi kalmed. 
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Eelpool juba märkisime, et kivikirstkalmed näivad osalt olevat tarvitusel kuni rooma 
raua-aja esimesse poolde. Kuna matmine kivikirstu samal ajal näib kaduvat, jääb endisest 
kivikirstkalmest järgi ümmarguse mullaseosega kivikangur, mis tihtipeale on 1-3 kiviringiga. 
Ehituselt on need kivikangrud täiesti kivikirstkalmete moodi, erinevus seisneb just 
matmisviisist põhjustatud muutustes (nagu kivikirstu kadumine). Sellised kivikangrud 
esinevad läbi kogu rooma raua-aja, kuid said varemini tarandkalmete tõttu vähese tähelepanu 
osalisteks ja tundusid nagu võõra kalmevormina.160 Erilise nähtena olgu siin märgitud Nõo 
Unipiha suur kalmistu, mis kaevati R.Hausmanni, G.Loeschke j.t. poolt 1889.a.161 Nimelt 
leidub selle suure tarandiku SSO nurga juures, S pool (poolik) ja NW pool paar ümmarkalmet 
4,5-7 m läbimõõta, mis nähtavasti on liivakääpad ja kivikangrud kiviringiga jalal. Tarandikust 
põhja poole on eriti ebaselge ja senini paralleelideta kalmeosa, kus korratult risti-rästi käivaid 
kiviridu, mis moodustavad kolmnurkseid ja trapeetsjaid kujundeid. Maapind olevat seal olnud 
korratumalt sillutatud vähemate kividega, mille hulgas aga tõusevad esile 3-4 m läbimõõduga 
kiviringikesed. Leiud on nendest kiviringikestest peamiselt nooremast rooma raua-ajast, osalt 
ainult savinõutükid jms.162 Võib olla on need kiviringikesed kõik üksikhauad. A.M.Tallgren 
kaevas 1921.a. läbi kahe kiviringiga kivikangru, nn. “Suurvare”, Hageri khk. Oru kl. Mikuri 
tl. maal, kust saadud esemed kuuluvad rooma raua-aja varasemasse kui hilisemasse järku.163 
Tallgren mainib samas kahe kiviringiga kivikangrut Paistu khk. Holstrest.164 Kahjuks pole 
viimane annud dateerivaid leide ja võib seepärast kuuluda ka varasemasse aega. 1939.a. 
kaevas autor Kuusalu khk. Uuri kl. Klaukse tl. maal läbi kivikangur, mis oli piiratud 3 
kiviringiga, sisaldas vähemalt 10 hauda (laip- ja põletusmatused) ja rea varaseid nõelu ja 
käevõrusid, mis võivad kuuluda osalt eelrooma raua-aega, osalt I-II saj. m.a. Järgmisel aastal 
avas autor korratu kiviringiga kalme Sõrve poolsaarel Karuste kl. Laasi tl. maal, mis andis 
rooma raua-aegseid leide.165 Ka Lätis Rauna ümbruskonnas leidub kiviringkalmeid paaril 
juhul,166 mis kuuluvad samasse aega. Esineb ka rooma raua-aegseid kivikangruid, milles pole 
mingit struktuuri märgata. Nii kaevas M.Schmiedehelm 1940.a. Pöide khk. Randvere kl. 
Matsi tl. maal läbi kivikangru, milles polnud mingit korrapära. Rooma raua-aegseist 
kivikangrutest on meil veel rida teateid, mille kohta aga kaevamise puudulikkuse ja plaani 
puudumise tõttu ei saa öelda, kas nad kuuluvad piirkehadega või struktuurita kivikangrute 
hulka.167 

Nagu eelpoolsest näha, on rooma raua-aegsete kivikangrute levik suurtes joontes erinev 
tarandkalmete omast. Kõige tugevamini jääb kangur püsima Lääne-Eesti rühmas (Harju- ja 
Saaremaa), kus vastavalt tarandkalme on nõrgemini esindatud. Ometi tuleb neid ette ka 
tarandikkude levimisalal, nagu Rauna piirkonnas, Viljandimaal ja Tartumaal. Samuti esineb 
ju tarandkalmeid Harjumaal ja nähtavasti ka Läänemaal.168 Seejuures on huvitav, et need 
kivikangrud, nimelt Lääne-Eesti rühmas, on ühtlasi erineva leiukoostisega võrreldes 

                                                           
160 Näit. Tallgren 1922, 88 avaldab Mikuri puhul arvamist, et need kiviringidega kangrud võiksid olla 
Idapreisi päritolu. 
161 Sb GEG 1889, 83 jj.; RK 377; Hausmanni aruanne ja Below’i joonistatud plaan AI-s, esemed ÕES 
1995; Plaan ja esemed avaldatud Tallgren 1922, tahv. II ja (IV). 
162 Kiviring a – sõõrsõleke ja kärbissõlg ning sütt (ÕES 1995:62, 63); b – 2 veisehammast ja 
savinõutükk; c – helmes (ÕES 1995:64) ja savinõutükk; d – pronkssõrmus (ÕES 1995:61) ja 
savinõutükk; e – pronksplekki ja savinõutükk; f – ainult sütt ja põletamata luid; h – (lm.umb. 4,5 m) – 
rohkesti kuldfooliumiga klaashelmi ja pronkshelmeid, spiraaltorukesi, ketassõlg (RK 8:19), hiline 
kärbissõlg, varane lai õõnespaelne käevõru (RK 9:26) (ÕES 1995:66-78), vähemalt 2 savinõu tükid 
(neist 1 avaldatud Moora 1932, joon. 26:5), inimluid; l – savinõutükke. 
163 Tallgren 1922, 86 jj.; tegemist pole kindlasti mitte individuaalkalmega. 
164 Tallgren 1922, 88. 
165 Sb GEG 1939 tuleb avaldamisele. 
166 Moora 1938a, 7 jj. 
167 Näit. Jõelähtme Väo kl. Pärna tl. (Beitr.Estl. V, 92) ja Rootsi kl. kangur 3; Jüri khk. Vaskjala kl. 
Eske tl.; Osa Lagedi kangruid võiks kuuluda siia Spreckelsen 1928, 81 jj.; Järva-Jaani khk. Kardina; 
Haljala khk. Essu kalme nr. 3; Viru-Nigula khk. Aarla kl. Küllasaare tl.; Simuna khk. Rohu; Võnnu 
khk. Kriimani. Osalt võib nendes aga tegemist olla ka juba tarandkalmega. 
168 Karuse khk. Virtsu Beitr.Estl. IX, 112 jj. 
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tarandikkalmetega. Nii osutab Lääne-Eesti rühm peale kalmetüübi tugevat konservatiivsust 
vanade ehtevormide säilitamise (näit. sõlgede tarvitamine ei näi siin üldisemalt läbi löövat, 
vaid kasutatakse edasi nõelu kinnitusvahendina) ja ühtlasi ka panuste vähese 
kaasapanemisega. Kivikangru kõrvuti püsimine tarandkalmetega teeb meile täiesti 
mõistetavaks ka hilisema arengu. Lääne-Eesti rühmas, eriti Saare- ja Muhumaal ning Põhja-
Kuramaal muutub kivikangur e. raun keskmisel raua-ajal valitsevaks kalmevormiks. Viru- ja 
Järvamaal pole hilisem areng veel küllaldaselt selge. Lõuna-Eesti rühmas jääb valitsevaks 
struktuurita kivikalme, kuid ei puudu ka keskmise raua-aja struktuuritud kivikangrud. Ühe 
sellise kaevas näit. M.Schmiedehelm Ranni khk. Verevi kl. Läätsa tl. maal. 

 
 

Kokkuvõte 
 
 
Seega võrreldes kivikirstkalmet tervikuna tarandkalmega ja paralleliseerides kiviringi 

tarandimüüriga oleme eelnevas võinud näidata viimase kalmetüübi kohalikku arengut 
esimesest. See arengu selgus ja üksikasjade hulk, mis mõlemaid kalmetüüpe geneetiliselt 
seovad, on niivõrd veenev, et me ei leia mingit põhjust otsida tarandkalme eeskuju kaugetest 
välispoolsetest paralleelidest. Siin on meil ilmselt tegemist seesmise kohaliku, ilma 
välispoolsete eeskujudeta toime tulnud arenguga, mille eeldusi ja põhjusi tuleb otsida samast 
etnilisest ja kultuurilisest rühmast Läänemere idakaldal. Kogu arengut sellelt seisukohalt 
vaadates saab meile pikemata mõistetavaks ka kalme erivormida näiline mitmekesidus rooma 
raua-ajal, eriti selle esimesel poolel, kus näeme kõrvuti vana ja uut ning nendevahelisi 
üleminekuastmeid. Nii saab samuti hilisem keskmisel raua-ajal toimunud areng oma õige 
arengulise tausta. 

See arengu seotus eelkristliku aastatuhandega ei avaldu ainuüksi kalmevormis ja 
matmisviisis, sama ala asustamises ja kalmistute pidevas tarvitamises, vaid ka 
metallkäsitöös. Moora on selgitanud terve rea rooma rauaaegsete metallesemete vorme, mis 
kivikalmete alal pärinevad kohalikust vanemast metallkultuurist. Samuti on lugu 
keraamikaga.169 Eelpool juba vihjasime paarile lisa ühendusnähtele Lääne-Eesti rühmas. Kõik 
see kokku on niivõrd veenev, et mitte näha kohaliku asustuse ja kultuuri otsest 
kontinuiteeti ning oletada siin mingit olulist murr angut resp. uue rahva sisserändamist 
meie ajaarvamise algul, oleks esiajaloolistest tõsiasjadest vägivaldne ülevaatamine. 

                                                           
169 Moora 1938a, 606 jj.; Moberg 1941, 205 avaldatud kahtlus on seletatav ainult siinse esiajaloolise 
ainestiku mittetundmisega. 
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8. SURNUTEKULTUS JA SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ARENG KUI 
TEGURID TARANDKALMETE ARENGUS 
 
 
Kiviringi ja nelinurkse tarandimüüri funktsionaalne analoogia, nendevahelised 

üleminekuvormid ja kronoloogilis-kultuuriline kontakt ei selgita ometi veel, miks selline 
üleminek toimus. Eriti kuna me eelnevas jõudsime seisukohale, et tegemist pole 
väliseeskujude mõjutusega, vaid kohaliku seesmise arenguga sama etnilis-kultuurilise rühma 
piirides. 

Oleme näinud, et kividest moodustatud ringikujuline või nelinurkne müür on 
põhimõtteliselt matuste, seega kalme piiriks. Kalme pealmine kivikiht ühes äärevarega on 
algupäraselt tekkinud haudade kividega katmise ja kalme kangruks muutmise teel, mispärast 
kangru jalga ei saa pidada haudade piiriks. Piirkehade olemasolu on väga üldine nähe, kus 
tegemist sepulkraalsete ehitistega ja nendest kõige tavalisem ja levinenum on ring. 
Ringikujulisi piirkehi esineb haudade ümber neoliitikumist alates läbi kogu esiajaloo. 
Tavaliselt on need tehtud kividest ja kutsutakse megaliitkultuuris, kus nad erilisel kujul 
esinevad, kromlehhideks. Kuna nad esinevad hauakünka jalal, on püütud neid seletada 
praktilise vahendina kuhjatise laialivalgumise kaitsena.1 Ometi esinev kiviringe ka maa-aluste 
haudade kohal, hauakünka sees või kuhjatisest eemal, kus neil sellist praktilist ülesannet pole 
täita. Teine seletuskatse püüab neis näha maagilist piirjoont, mis eraldab surnutele oma 
asumisala ja on ühtlasi kaitsepiiriks elavatele surnute eest ja surnutele kurjade jõudude ja 
võõraste sissetungi eest. (nn. Rannukreis).2 Kolmandaks on püütud kalmeringe seletada 
päikese kultusega. Kromlehhid olla pärit kosmilistest kujutlustest, mis maaharimisest 
vanemad ja olla seotud ringi maagilise tähendusega.3 

Võib-olla on nendes piirkehades tegemist, vähemalt osalt, ka aia kujutlusega, mis võib 
olla väga tihedas ühenduses ka maagilise sissepiiramisega. Kuigi muistsed kalmed on 
tavaliselt ilma aiata, on ometi ka aeda kasutatud. Nii teevad vadjalased sugulaste ühise 
hauapaiga ümber roigastest aia.4 Ufa tšeremissid usuvad, et surnud võivad astuda välja oma 
hauast, mille tõttu varemini oli neil kombeks teha haua ümber palkaed, et surnu ei tuleks välja 
ja põlde ei tallaks.5 O.Okkonen on avaldanud koguni arvamist, et isegi eestlaste Läti Henriku 
aegne sõjahüüd tar’avita tähendas algupäraselt: sangar surnud, aia asukad, tulge meile appi!6 
Ka germaanlaste ja slaavlaste juures on esiajalooliste haudade ümber leitud puuaedu.7 

On tõenäone, et kalmet piirav ring on ühteviidav maagilise ümberkäimise ja 
sissepiiramise rituaaliga, mida kasutati näit. ka maa valdusesse võtmise juures. 
Põhjagermaanlaste juures ulatub maa valdusse võtmine ümberkäimise (sageli ühes tulega) 
resp. piiramise näol ürgaega tagasi.8 Kuid see taiausus tarvitatav sissepiiramine on tuntud juba 
küttidele jahisaagi ja püügimaade sissepiiramise näol, kust siis nähtavasti pärinebki 
hilisematesse karja- ja põllundustaigadesse. See on eriti üldine ja väga vana toiming niihästi 
soome-ugri rahvaste kui indo-euroopagi rahvaste keskel.9 Soome-ugri rahvaste juures on 

                                                           
1 Spreckhoff 1930, 9, 19. 
2 Kellermann 1939, 176: Umhegung der heiligen Stätte des Grabes; Gothiskandza 2 1940, 34; Wilke 
1935, 257, seletab “Bannkreisi” kartusega surnu tagasituleku ees; Wilke 1923, 62. 
3 И.И. Мещанинов. Кромлехи. Изв. ГАИМК VI:3 (Leningarad 1930); eelmise retsensioon 
В.Аптекар. Сообщ. ГАИМК 1931, nr. 3, lk. 31-35; М.Т. Худяков. K вопросу о кромлехах. Сообщ. 
ГАИМК 1931, nr. 7, lk 11-14; И.И. Мещанинов. Кромлехи у славян. Сообщ. ГАИМК 1931, nr. 7, 
lk 14-16; М.Т. Худяков. Культово-космические представления в Прикамьи в эпоху разложения 
родового общества. Проблемы 1934, nr. 11-12, lk. 78 jj. 
4 Haavanäe Virittajä 1934, 443. 
5 Hämäläinen Virittajä 1934, 125; Varonen 1898, 84. 
6 Kalevalaseuran Vuosikirja 18 1938, 90: tarha~taara~tara~taro; surnu reisib teise ilma “aeda”. 
7 Holwerda 1925, 181-186; vrd lk. 324 palissaadkääbaste puhul antud kirjandus; slaavlaste juures vt. 
eelp. tsit. töö Мещанинов, Сообщ. ГАИМК 1931, nr. 7, 14-16 (vt. ka nr. 2, 9). 
8 Wührer 1935, 107-120; Freudenthal 1931, 54 jj. 
9 Germaanlaste juures vt. arvukaid näiteid ja kirjandust Freudenthal 1931 asiregistris märksõnade 
Umgang, Kreis j.t. all antud lehekülgedel. 
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sissepiiramine üks tavalisemaid taiapärase tähendusega toiminguid.10 Kalmering võib olla 
põhjustatud sellisest taiast ja vastavalt siis seletuskatsed “Bannkreisiga” algupärasele 
tähendusele kõige lähemad. 

Eriti ilmekas näib kiviringi kui maagilise sissepiiramise võrdkuju olevat nende 
kivikalmete juures, kus tegemist on 2-3 kontsentrilise ringiga. Eespool juba märkisime, et 
osalt seletatakse kontsentrilisi ringe kui järkjärgulisest kalme suurendamisest tekkinud 
ehituseetappe, kuid tihtipeale on kaevamistel selgitatav, et kõik ringid on üheaegsed. Et 
ringide arv on tihtipeale kolm, meenutab see just maagilisi sissepiiramisi, millistest 
Freudenthali ja Rantasalo teostes on arvukaid näiteid. Samuti on suurte keskkividega kalmed 
ilmselt seotud maagilise sõltuvussuhte rakendamisega surnute juures, et neid takistada oma 
kalmepiiridest lahkumast nagu suurt kivigi sealt on raske eemaldada. Ka tarandkalmete 
piirkonnas resp. keskel on mõnikord tegemist suure maakiviga, mida vahel näib olevat 
ohvrikivikski kasutatud.11 Võimalik et need – eriti loomulikud kohalasunud kivirahnud – on 
ühenduses samasuguse sõltuvussuhte maagiaga.12 

Kuidas aga sellisel juhul ring võiks areneda nelinurkseks piirkehaks? Maagilises 
sissepiiramises pole vastavaid näiteid. Seletades kalmeringe päikesekultusega, ei tekiks siin 
nii tugevat vasturääkivust, sest ka rombi ja kvadraati peetakse päikese sümboleiks.13 Näib 
aga, et siin on põhjuseks mingi muu kujutlusmuutus, mida ei saa seletada ainult praktilise 
otstarbega, maagilise ümberpiiramisega või päikesekultusega. Nimelt on märgata, et 
nelinurkkalme tekib alati hiljem kui ümmarkalme. Huvitava paralleeli Eesti kivikalmetele 
pakuvad ses suhtes näit. Siberis Minussinski piirkonna kalmed. Pronksiaegsed kalmed on seal 
piiratud kiviringiga, kuna nelinurkselt asetatud kivitarandeid hakkab tekkima üksikult 
nooremal pronksiajal. Viimased saavad ainuvalitsevaks alates umb. VII saj. e.m.a. V saj. m.a. 
peale tulevad tarvitusele uuesti kiviringid.14 Kuigi kalme piirkeha maagiline tähendus näib 
väga üldine ja osalt ka ainus seletusvõimalus, on ometi tõepärane, et see on segunenud 
tihedasti teise kujutlusega, nimelt kujutlusega kalmest kui surnu elamust. Sel juhul 
ringkalme vastaks ümmarkojale ja kvadraatne resp. ristkülikuline õigenurksele majale. 
Et kalmeehitus nii põhiplaanis, ehitusviisis kui tehnilistes üksikasjades on otseses sõltuvuses 
vastava ala ehituskultuurist, see on pikemata selge. Et ta aga ühtlasi võib ka muutuda ja 
areneda vastavalt elavate inimeste ehitus- ja elamukultuuris toimuvaile muudatustele, on 
samuti loomulik. Järelikult, kui elavad võtsid üldisemalt kasutusele nelinurkse põhiplaaniga 
hooned endiste ümmarkodade asemele, kas siis see ei kajastu ka surnutele valmistatud 
ehitistes? Eriti ajal, kus “elava laiba” traditsioon oli veelgi väga tugev ja surnutekultus 
materialistlikult suunatud. Seejuures tuleb küll arvestada sepulkraalsetes ehitustes ilmneva 
tugeva konservatismiga ja usundilise traditsiooniga, milletõttu elavate seas juba ammu 
üldisemalt tarvituselt ärajäänud vormis võivad olla surnute juures veel peagu ainukasutatavad. 
Alles hiljem hingedeusu süvenemisega ja keerukama hauataguse elukujutluste arenguga kaob 
ka vaade kalmele kui surnu elamule ja vastavalt sellele lihtsustub matmine. 

Elavate ja surnute jaoks ehitatud majade omavahelise sõltuvusega, mis kajastub 
siis vastavalt ka ehitiskultuuri ja kalmekuju arengus, näib olevat kõige tõepärasemalt 
seletatav kalme kiviringide asendumine nelinurksete piirkehadega. Näib, et Eesti 
kivikalmetes on just sellise arenguga tegemist. Selle väite tõepäraseks tegemiseks peame 
vaatlema surnumaja kujutluste arengut Euroopas ja eriti soome-ugrilaste keskel ning 
teiseks ehitiskultuuris toimuvat arengut  Eestis, mida kalmekuju muutus näib eeldavat. 

 
 

                                                           
10 Penttila Eesti ümmardaja ja selle läänemere-soome vastete tähendusarengust. Verh.GEG XXX 1938, 
499-506; Rantasalo 1937, vt. asiregistris märksõna Umkreisen; Alanen 1939, 183 jj. 
11 Vrd. Jaagupi, Matu-Märdi, Lõõla Mihkli, Ojaveski Beitr.Estl. XX, 44. Sb GEG 1897, 100 
(Beermann). 
12 Vrd. näit. Rantasalo 1937, 12, kus näiteid koduloomade viimisest ümber suure maakivi, et nad 
kohale jääksid. 
13 Худяков, Проблемы 1934, nr. 11-12, 78 j.m. Tähelepanu väärib ka, et nelinurkseis tarandkalmeis 
esineb väga harva kontsentrilisi nelinurki nagu see kiviringkalmete juures sagedam. 
14 Худяков, Сообщ. ГАИМК 1931, nr. 7, 13. 
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Surnumaja 
 

Mõnel juhul näib, nagu kajastuks veel muistsete kivikalmete praegusaja nimedeski 
majaidee. Tavaliselt kirjeldades neid kalmeid jutustavad elanikud ikka “müüridest” ja 
“majavundamendist”, milleks kiviridade ja majaaluste vundamentide näiline sarnasus annab 
igale vaatlejale otsest põhjust. Tihtipeale esinev nimetus Kirikumägi  või Kabelimägi osutab 
arvamisele, et tegemist on kiriku või kabeli ehituspaigaga või vundamendiga. Samuti esineb 
ühenduses kivikalmetega rohkesti jutte vanapagana ehitustegevuse katsetest, milliseid Jung 
oma töödes arvukalt on ära toonud. Lihtne nimetus “vare”, eriti aga “ahervare” viitab nendele 
kivikalmetele kui endiste elamute jäänustele. Tulebki ette jutte endistest küladest, taludest ja 
asunikest, kus mainitud kivivared resp. elamu jäänused osutuvad kivikalmeteks. Ka 
“Kerinmägi” (Viru-Nigula Tamme kl.) ja “Kärrimägi” (Jäbara) viitab hoonele (saunale). 
Mitmel juhul ongi ju nendele kivikalmetele ka ehitatud elumaja, eriti aga tuulikuid (kuna 
asuvad kõrgetel kohtadel, kiviehitusaines käepärast). 

Präanimistliku “elava laiba” käsitluse15 kohaselt inimene surres ei lahkunud oma 
perekonnast ja sugukonnast vaid jäädes edasi nende liikmeks maeti otse asulasse, tihtipeale 
otse koldele või kolde alla. Asulasse matmise kombest on arvukalt näiteid nii paleoliitikumist, 
kui ka neoliidist.16 Eriti tavaline on asulasse matmine paelkeraamiklastel ja Skandinaavias 
küttide-kalurite kultuuris, ei ole aga tundmatu ka nöörkeraamiklastel17 ning 
kammkeraamiklaste juures. Ja hiljem ka tänapäeva etnograafiliste rahvaste (näit. Brasiilia 
indiaanlased) juures veel osalt esinedes on tavaliselt elamusse matmisega seotud komme see 
maha jätta ja uude kohta asuda. Poolpaikseile rahvaile on see komme sobiv, üldiselt aga näib, 
et algupäraselt kartus surnu ees ei sundinud seda tegema. Surnu tihedast sidemest kodu ja 
perekonnaga on arvukalt näiteid, olulisematena võiks siin nimetada surnu kolba ja teiste luude 
kodus säilitamist ja surnu kuju resp. maski valmistamist.18 Skandinaavia laplaste juures on 
leitud haudu, mis näitavad, et neil oli kombeks veel XVII saj. surnuid matta kolde alla.19 
Hoone põranda alla matmisest on mälestusi üles tähendatud veel sürjanite,20 jakuutide, 
tunguuside ja tšukside juures.21 Ka lõuna pool baltlaste ja lääneslaavlaste juures esineb kohati 
majja matmist peagu ajaloolise ajani välja.22 

Järgmise astmena hakatakse surnuid elavatest eraldama, neile rajatakse kalmistud. Kuid 
siingi on rohkesti näiteid, kui tihedasti surnu asukoht jäi elavate asukohaga seotuks ja 
tihtipeale kalme ehitati otse eluhoonete eeskujul. Näit. peetakse osa uurijate poolt kuulsaid 
megaliitkalmeidki otseste elamute jäljendusteks, mõnel juhul vanema asula – kaljukoopa 
asendajaks.23 Et haud kujutab enesest põhiliselt ainult surnu jaoks ehitatud maja, milles ta 
elab üksi või koos perekonna või sugukonnaga, on põhjuseks, miks hauaehitiste juures 
majaidee ikka ja jälle läbi tungib.24 Puust ehitatud haud – resp. surnumajade esinemine on 
Euroopas võrdlemisi levinud komme neoliidist kuni latene-ajani.25 Nähtavasti kuuluvad 

                                                           
15 Ebert 1921/22, 2 j.m.; Jesse 1930, 9 ja seal antud kirjandus. 
16 Ebert 1921/22, 2 jj.; Труды ГИМ VIII, lk. 82. 
17 Ehrlich 1936, 76; Acta Arch. IX 1938, 237-238; NfDV 16 1940, 267.  
М.Е.Фосс. Погребения на стоянке Кубенино. Труды ГИМ VIII (Moskva 1938), lk. 73-91; Труды 
ГИМ XIII (Moskva 1941), lk. 18; 1942/3. a.; R.Indreko avastas kiviaja lõppu kuuluval asulakohal 
Eestis Tamula järve ääres Võru linna juures umb. samaaegse kalmistu (AI 3932, 3960). 
18 В.В. Гольмстен. О происхождении скорченности костяков в погребениях родового общества. 
Проблемы 1935, nr. 5/6, lk. 37-42; Surnupupe valmistamine oli laialt levinud kombeks ka ostjakite 
juures vt. Karjalainen 1921, 137-144, 173-178, 197; samuti on seda esinenud mordvalaste ja laplaste 
juures Hämäläinen Virittajä 1934, 127. 
19 М.Е.Фосс. Труды ГИМ VIII, lk. 82. 
20 SM XXXVII 1930, 72. 
21 В.В. Гольмстен. Проблемы 1935, nr. 5/6, lk. 39. 
22 Wilke 1923, 50 jj.; Wilke 1935, 251; Ebert 1921/22, 4-5. 
23 Ebert 1921/22, 13-15; vt. ka Behn 1919-20, 88; Spreckhoff 1930, 10, 131. 
24 Ebert 1921/22, 12; Leohler 1923, 110-112. 
25 Agde 1939, 134 jj.; Kersten 1936, 56-67; Kern Mannus 24 1932, 504-528; Zotz PZ 27 1936, 196-
211. Tsit.artiklites viidatud lisakirjandusele. Vt. ka surnumaju NfDV 16 1940, 7. 



 166

surnumajade hulka ka ümmargused palissaadkääpad ja kuppelhauad Lääne-Saksas ja 
Hollandis.26 Ümmarehitisi näib esinevat ka Lausitzi kultuuris27 ja Lõuna-Venes.28 
Surnumajade hulka kuulub ka majaurnide mitmekesine rühm, kuigi nendes osalt näib 
tõenäoselt kajastuvat aidamõte,29 ning nendele Lausitzi kultuuris vastavad väikesed 
hauamajakesed.30 Meie töö seisukohalt on aga eriti tähtis, et ka rooma raua-ajal esineb puust 
nelinurkseid surnumaju nii Upplandis31 kui ka Idapreisis ja Visla piirkonnas gepiidide ja 
vandaalide asumisalal,32 samuti Volga ülemjooksul gorodištše-kultuuris.33 Viimane leiti 
Bereznjaki kl. ligidal Senohte jõe suudmes asuval linnusel ehitiste põhjarea idaotsas. Ehitatud 
tamme- ja männipalkidest samal viisil kui elamudki, ilma vundamendita, suurusega 2,25 x 
2,25 m, millesse asetatud 5-6 inimese põletatud luud ühes IV-V saj. esemetega. Senini ei 
tuntud djäkovo-gorodištše kultuuri kandjate matmisviise ning ainult arvati, et maeti 
maapinnale, nagu reas kohtades Põhja-Aasias. Maapealse kalmemajakese leid Bereznjakist, 
kus puuosad olid võrdlemisi hästi säilinud, näib lahendavat selle küsimuse positiivselt. Kuna 
gorodištše kultuur ulatus aastatuhandel e.m.a. ka Põhja-Läti ja Eesti (Asva ja Iru) alale, pole 
võimatu, et läänemere-soome algrahvaski seda matmisviisi tundis ja osalt maa siseosades 
kasutaski, kuhu kivikirstkalmetesse matmine polnud jõudnud tungida. Siin on oluline 
meenutada, et kivikirstkalmetes on ju matmine ka maapealne – juhul, kui aga kalme on 
ehitatud puust roigaskoja või vundamendita palkmaja kujul, on sellise jäänuste leidmine 
ainult õnnelike säilimistingimuste juures võimalik. Selliste ümmarkodade liiki nähtavasti 
kuulubki rooma raua-aegne kalme Soomes Maaria Kärsämäel, mille H.Salmo suutis selgitada 
hoolsa kaevamistehnikaga.34 

Bereznjaki kalmemajake erineb ainult oma maapealsuse tõttu nendest kääpaalustest 
rakke- ehk puukamberhaudadest, mida me arvukalt tunneme Vene pronksiajast (eriti srubne-
khvalõnsk kultuurist, osalt ka andronovo ja fatjanovo kultuurides ja sküüti-sarmaadi 
kultuuris). Norras ja Westfalis tuntakse puukamberhaudu IV-VIII saj. m.a.35 Hiljem kääpa- ja 
maa-alustena esineb puukamberhaudu jälle rohkesti idaslaavi põhjahõimude juures Doni ja 
Oka ülemjooksul. Sopkid ja pikad kurgaanid VI-X saj. mis levinud Dnjepri ja Väina 
ülemjooksul, Üla-Volgamaal ja Ilmeni-Volhovi piirkonnas, sisaldavad põletusmatuseid osalt 
ka surnumajakestes, kusjuures Lovatil, Edela-Ilmeni alal ja Valdai kõrgustikult puuehitusi 
võivad asendada kiviehitused.36 Puukamberhauad on tuntud viikingiajal ka Kiievi-Černigovi 
piirkonnas, Upplandis, Taanis ja Schleswig-Holsteinis.37 IV-IX saj. esineb puukamberhaud 
põletishauaga Ülem-Võõegda piirkonnas (sürjanite asumisalal).38 Karjala raua-ajast (X-XIII 
saj.) on puukamberhauad üldtuntud.39 Samojeedide,40 ostjakite, vogulite ja mordvalaste juures 
oli selliste haudade kasutamine veel möödunud sajandil tarvitusel.41 Karjalaste42 ja 

                                                           
26 Strzygowski Mannus 24 1932, 383-399; Müller-Brauel Mannus 24 1932, 445 jj.; Mannus 29 1937, 
119 jj.; SM 37 1930, 68 jj.; vt. lisanäited Mannus 24 1932, 529 jj.; NfDV 14 1938, 214 jj., 290 jj.; 
NfDV 16 1940, 244 jj. ja seal tsit. kirjandus. 
27 Agde 1939, 135. 
28 П.С. Рыков. Погребения в салатах. Изв. ГАИМК 100, lk. 203-209. 
29 La Baume Alt-Preussen 5 1941, 49-54 ühes seal antud kirjandusega; Agde 1939, 133-138. 
30 Agde 1939, 133. 
31 Ekholm 1935, 227 jj. 
32 Alt-Preussen 3 1938, 67-79; Mannus 31 1939, 399-411; Mannus 32 1940, 322-337. 
33 Третьяков, К истории племен, lk. 58 jj. 
34 SM XXXVII 1930, 70 jj.; Soome kalmistud Kärsamäel ja Penttilas asuvadki endistel asulakohtadel; 
keskmisest raua-ajast vt. Tegengren SMYA XL, 128 jj. 
35 Acta Arch. II 1931, 300-301. 
36 Третьяков, К истории племен, lk. 85 jj. 
37 Arne Acta Arch. II 1931, 285-302; Vrd. Acta Arch. VII 1936, 217; Кратк. сообщ V, 79-82; NfDV 
14 1938, 26-26 ja 15 1939, 25-26. 
38 Труды ГИМ VIII, 151. 
39 SMYA XIII, 185-188; Onega järvest kirde pool Celmuži kl. Исслед., 13-14. 
40 Varonen 1898, 65. 
41 Karjalainen 1921, 98, 109 jj, 161 jj; Hämäläinen 1930, 118, 119, 124; Varonen 1898, 64. 
42 Varonen 1898, 63 jj.; SM 1895, 19-21. 
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keltalaplaste (all vahel suured kivid43) juures oli kombeks hauakääpale ehitada kaetud 
palkrakked, mida peet surnu elamuks.44 Viimased jääned sellest muistsest kombest oleks 
aknaklaasiga varustatud nelinurkse augu (lm. kuni 3 tolli) tegemine puusärgi külje sisse 
mordvalaste ja idakarjalaste juures.45 Ingerlaste juures on veel hiljuti esinenud komme, et 
kirstu ühte külge või otsa on tehtud väike aken, 1-2 tolli läbimõõta nelinurkne auk, et surnu 
“näeks”.46 Surnu elamu kujutlustega on tõenäoselt ühenduses ka viillaudadega löödud 
hauaristid47 ja venelastel teeäärsed tšassonovnjad.48 Olgu märgitud ka Ida-Soomes esinev 
komme ehituseks raiutud esimese puu laastudest teha hütike “für das Ungeziefer”, kes siis 
sinna asuksid kui neile tehtud majja ja tõelisest elamust resp. hoonest eemale jääksid. 
Maavaimule eraldi hüti ehitamine, et ta inimeste elamu rahule jätaks, esineb ka Pohjanmaal ja 
Rootsis.49 Põhiliselt samad motiivid on tinginud ka surnute eraldamise elavateest ja neile oma 
“majade” ehitamise, et nad elavate omad rahule jätaksid. Kalme on siis omamoodi “panus”. 
Lõppeks kajastub see unenägudeski, kus uue maja ehitamise nägemine tähendab surma.50 

Eelmise puhul on oluline tähele panna, et üldine areng viib ajajooksul otsese surnumaja 
ehituse lihtsustumisele ja hingeusu arenedes lihtsatele “hingemajakestele”.51 Ka võib esineda 
ainult osalisi maja tunnuseid nagu see panustes ja muudeski surnutekultusega ühenduses 
seisvais kommetes väljendub. Seetõttu võib surnumaja traditsiooniga ühendada ka haudaugu 
vooderdamist laudadega või kividega või seinte määrimist saviga j.m. selliseid üksikasju. 
Surnumaja võib olla maa-alune, kääpaalune resp. –sisene või maapealne, olgu siis tegemist 
laiba- või põletismatusega. Seejuures esineb “surnumaja” ehitamist vahel puust, vahel kivist 
kõrvuti samal ajal ja alal (andronovo kultuuris, Novgorodi sloveenide juures). Kivikirstude ja 
teiste kivist hauakambrite kui surnumajade juures pole siin põhjust pikemalt peatuda. Nende 
kivist kambrite ehtimine ja väljaehitamine (saviga määrimine jne.) on selgeks näiteks, et 
surnutele määratud asukoha loomisel on tegemist majaidee teostamisega.52 Schulz, Selmann 
ja La Baume on veenvalt selgitanud, et osa majaurne ja nendele arenguliselt lähedal seisvaid 
urne ei kajasta mitte elamuid, vaid aitu, ja on seega ühenduses aidamõttega ja surnute 
säilitamisega. Kuna osa majaurne tegelikke elamuid kajastab53 ja kuna surnumajad eriti varem 
otseselt koldeid sisaldavad, on meil põhjust arvata, et surnumajad oma mitmekesiduses on 
algupäraselt tagasiviidavad siiski esijoones elamutele ja veelgi algupärasemale elamusse 
matmisele. Aida- ja säilitamisemõte on aga hilisemast päritolu (Agde arvates arenenud 
keskmisel pronksiajal põhja kultuuris) ja näib arenevat esijoones maadviljelevas ühiskonnas, 
kus esivanematega seotud surnutekultus läheb osalt üle viljakuskultuseks.54 Seega võivad 
hilisemad surnumajad olla aidamõtte kajastusi, nagu ostjakite ja vogulite kalmemajakesed 
meenutavad rohkem aita kui elamut,55 samuti venelaste kalmed teeäärseil postidel 
meenutavad asendilt Põhja-Euraasias kasutatud aidatüüpi. Üldtuntud on ju Euroopas ka 
aitades magamine. Surnu kirstuga viiakse aita enne surnuaiale viimist vadjalaste ja ingerlaste 
juures,56 vahel ka soomlaste57 ja liivlaste58 juures. 

                                                           
43 Varonen 1898, 71. 
44 Hämäläinen Virittäja 1934, 126. 
45 Hämäläinen 1930, 119; Karjalainen 1921, 165; Suomen kulttuurihistoria I 1933, 222; Varonen 1898, 
61-62 (mordvalased teevad kuni 3 akent). 
46 Lukkarinen 1914, 2; Päss  Sb GEG 1937 II, 209, nr. 180. 
47 Vt. pildid Lukkarinen 1914, 6, 9, 12, 16; SM II 1895, 17 jj. 
48 Третьяков.  К истории племен, lk. 88; Фреиман, Сов. Этн. 1936, nr 3, lk. 86-92. 
49 Rantasalo 1937, 34-37. 
50 Vrd. Haavamäe Virittäja 1934, 437 (vedjalaste juures); Verh. GEG XXVI, 174 (liivlaste juures). 
51 Wilke 1935, 252. 
52 Kellermann 1939, 174; Lechler Mannus III 1923, 111-112; Agde 1939, 134. 
53 Agde 1939, 134. 
54 Vrd. Alanen 1939 1939, 180 jj.; ka eesti tõnni ja pekokultus näib olevat arenenud esivanematega 
seotud surnutekultusest, vrd. Hämäläinen (aasta?), 120, 127 jj. ja Loorits 1932b, 83; Eisen 1933. 
55 Karjalainen 1921, 110; Ka “Totenpuppe” asetati aita, Karjalainen 1921, 140-141; vrd. eestis peko-
tõnni asukoht peamiselt aidas. 
56 Virittäja 1934, 440, 441; Lukkarinen 1914, 1. 
57 Varonen 1898, 67. 
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Koldetulega seotud kombed 
 
 
Et surnumajad siiski algupäraselt ja üldisemalt just elamute sümboleiks on, leiab 

tõendusi selles väga tähtsas osas, mida koldetuli omab matmiskommetes ja sepulkraalsetes 
ehitistes ning elamute ning surnumajade rajamisel ilmnevas analoogilistes tulekommetes. 
Neoliitilistes ja pronksiaegsetes surnumajades esineb tihtipeale täiesti samasuguseid 
leeasemeid, nagu elamutes.59 Veel XI-XII saj. m.a. Čelmuži puukamberhaua kirdenurka olid 
asetatud koldekivid. Tihtipeale antakse surnule kaasa ainult leease kui kõige tähtsam osa 
elamust. Olgu toodud ainult mõned näited. Kolga-Jaani Kaavere kl. Käo tl. maal leiti 
venekirveshaud, kus luustiku parema õla juures oli leease suurusega 30 x 30 cm.60 
Hilisneoliitilises Panfilovo asulas Venemaal leidis V.A.Gorodtsov kultuurkihi all luustiku, 
mille all oli auk, milles nõge, sütt, savinõutükke, tulekivikilde ja loomaluid, mis sarnases 
leeasemele.61 E.Laid teatas lahkesti, et ka mordvalaste haudades tuleb ette luustike juures 
söeauke. Lausitzi kultuuris esineb haudades tihtipeale miniatüürne saviahju mudel, milledest 
mõnel on ka tulejälgi.62 Lõuna-Laadaga viikingiaja kääpais on enamasti ikka nii põletus- kui 
laibamatuste juures tulekolle, mis jäljendab elavate elamute omi. XI saj. lõpul degenereeruvad 
leeasemed ja hilisemais leitakse veel ainult õhuke söekiht ilma panusteta.63 Tuha ja süte 
esinemine haudades on kõikjal ja kõigil esiajaloolistel ajajärkudel niivõrd tavaline nähe, et 
selle juures pikemalt peatuda pole mõtet. Tihtipeale on tuhka ja sütt laialdaste laikudena ja 
segamini hauamullaga, vahel asub luustik tuha- ja söekihil, tihtipeale aga on hauas ainult 
üksikuid söetükke. Kui esimesel juhul võidaks veel arvata kohapealset tuletegemist, siis 
viimasel juhul on täiesti selge, et tegemist on panustega, tõenäoselt just kodukoldest toodud 
sütega resp. tuhaga pars pro toto põhimõttel. Siin on meil tegemist viimase jäänusega ses 
pikas arenguketis, mis algas surnu matmisega elamu koldesse, selle alla või lähedusse. 
Kodukolde ja koldetule kultus64 on niivõrd üldine ja vana, et on täiesti loomulik otsida selle 
kajastusi vanades matmiskommetes. Ja näib, et tulejäänuste nii rohke esinemine otseselt  
hauas luustiku resp. põletisjäänuste juures ongi seletatav just koldetule kultusega, kodukolde 
ja surnu tiheda sideme sümboolse märgiga. Koldetuli oleks sugukonna ja perekonna 
(suurpere) ühtluse võrdkujuks. Kollete, söe ja tuha panuste ning ahjumudelite esinemine 
haudades on selle parimaks tõendiks. 

Senini on haudades esinevaid tuleasemeid seletatud peamiselt kultustulena, rituaalse 
haua- ja ohvritulena. Juhul, kui on tõesti kindlaks tehtav kohapealne tulepõletamine, on 
muidugi raske otsustada, mil määral see on ohvrituli, mil määral kodukolde rituaal. Sest 
tihtipeale esineb ju tuleasemeid ka väljaspool haudu nagu kalme pinnal või kalmete 
vahekohtades, milliste ühendamine mälestus- ja ohvrituledega on kõige tõenäosem. Viimased 
tuled pole enam süüdatud kodukoldest toodud elava tulega, nagu apriori võiks arvata ja seega 
neidki ühendada kodukoldetule kultusega. Nende tulede süütamiseks näeme soome-ugri 
hõimude juures olevat kasutatud hõõrumise teel saadud tuld, mida mordvalased nimetavad 
od-tol ja soomlased kitkantul i ka kitkanvalkea.65 Tuli on nimelt seda “zauberkräftiger”, 
mida vanemal moel ta on tehtud ja leidis seepärast kasutamist veel hiljuti soomlaste ja 
eestlaste juures ühenduses tõrjenõiduseks süüdatava tulega.66 

                                                                                                                                                                      
58 Verh. GEG XXVI, 186, nr. 164. 
59 Vt. Kl. Meinsdorf, Harmenstorf, ka megaliitkalmeis, vt. Deichmüller 1931, 44. 
60 Sb GEG 1933, 128, vrd. samas 207. 
61 Фосс, Труды ГИМ VIII, lk. 74; vrd. Lätis Palvniekkalnsi kalmistul leitud mõnel juhul laiba kolba all 
väikesed tuhaga täidetud augud Moora 1938a, 49, Balodis 1935, 20 jj. 
62 Deichmüller 1931. Vrd. Lõuna-Vene katakombhaudu, kus tihtipeale esineb savitaldrikuid, millel sütt 
ja tuhka. 
63 Raudonikas 1930, 94-97. 
64 Vt. Freudenthal 1931, 53 ja seal antud kirjandus. 
65 Hämäläinen Virittäja 1934, 123; Varonen 1898, 29, 310 jj., 324 jj.; vrd. Harva 1938, 229. 
66 Rantasalo 1937, 17, 186; Leinbock 1932, 43; Loorits 1940, 296. 
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G.Wilke on seletanud neid tuleasemeid ja tulejäänuseid kui “soojendavat tuld”, kuna 
surnu külmetab, sest laip tundub külmana.67 J.Deichmüller lähtub seisukohast, et tuli on elu ja 
hinge võrdkuju (Sinnbild) ning seepärast on tule osa matustel ja ahjumudelite kaasapanek 
valguse ja soojuse kui eluandja (Leben-Spender) panus.68 Ta leiab sellele tõendusi 
surnutulede, -lampide ja küünalde kommetes, mis on elavad veel praeguseski rahvausundis. 
Näib aga, et valguse kui hinge ja elu võrdkuju69 puhul on tegemist hilisema arenguga, kui 
juba allilma ja surnuteilma kui pimeduseriigi kujutlused on küllaldaselt välja kujunenud. See 
on omane valguse ja pimeduse dualismiga tegelevaile Ees-Aasia religioonidele ja seepärast 
võibki valguse ja surnukultuse seostumist leida alles antiigist peale, kusjuures selle levik 
järjes laieneb põhja suunas ühes kõrgemate religioonide levikuga. See seletab ka, miks just 
selle kujutlusega seotud surnukombed on tänapäeval veel nii elavad.70 Eeskätt nende 
kujutlustega näib olevat seotud komme, surnule kaasa panna küünal või vahapulk, mida 
esineb veel Saksas mitmelpool rahvausundis.71 Vahaküünla kaasapanekut esineb ka näit. 
volgasoomlaste72 ja valahhide73 juures. Eestistki on teada, et surnule pisteti kirstu kätte 
peerg,74 samuti Lätis.75 Kas alam-saksi urnhaudades eelkristliku aastatuhande keskel esinema 
hakkav “Urnenherz” resp. “Räueherharz” mida väga rohkesti ka rooma raua-ajal näit. Kesk-
Saksas leitakse, juba samade kujutlustega on seotud, peab jääma veel lahtiseks. Kuid III-IV 
saj. m.a. on Magdeburgi juurest leitud juba pulgakujulist hertsi ning alemanni haudades 
Württenbergis on küünlad ja valgustusvahendid tavalised.76 Skandinaavias on komme 
vahaküünlaid hauda kaasa panna tõendatud alles viikingiajal.77 Kuivõrd sama motiivistik on 
põhjustanud rooma raua-ajast peale haudades leitavaid tulelöömisvahendeid panustena, peab 
siinkohal samuti jääma lahtiseks. 

Ometi näib, et põhja pool slaavlaste ja soome-ugrilaste juures need küünlakombedki on 
mõnevõrra segunenud teiste kujutlustega peale valguse ja päikese. Nii on siin märgata küünla 
ja “Totenpuppe” ning selle arengnähete segunemist, samuti küünlakultuse tihedat sidet 
tuleaustamisega.78 Volgasoomlaste ja votjakite juures on küünlatuli segunenud 
sugukonnatulega ja kodukoldetulega. Kuna siin avaldub meie töö seisukohalt oluline 
kujutlusilm, peatume selle juures mõne sõnaga. Eriti votjakite juures on kodukolde austamine 
levinud, kus peetakse pühaks selle tuld kui ka eriti selle kohal rippuvat pajakooku.79 
Sugukonna ühises ohverkojas on kõige pühamaks osaks koldetuhk, mille viimine teise kohta 
kogu pühapaiga ümberasetamist tähendab. Kui suurpere läheb lahku, siis saavad lahkujad ühe 
osa endise kodu kolde tuhast, mille nad panevad uue maja koldesse, samuti kogu pere 
ümberasudes viiakse koldetuhk kaasa. Samuti sünnib ohverkoja asutamisel, kusjuures ka 
pajakoogust lõigatud laastud uue koja koldesse visatakse. Seega koldetuld, mis identifitseerub 
koldetuha ja pajakooguga, käsitatakse kui koduse õnne asukohta ja kaitsjat, mis väljendub 
kommetes üldse ja eriti perekonnaõiguses. “Das häusliche Feuer identifiziert die 
Zusammengehörigkeit der Familie, ja der ganzen Sippe”.80 Põhja- ja Kesk-Aasia rahvaste 
juures on koldetule austus, mis ühtlasi on sugukonna ühtluse võrdkujuks, väga levinenud. 

                                                           
67 Wilke 1923, 60; 1935, 252. 
68 Deichmüller 1931, 44-47, 86. 
69 Freudenthal 1931, 154 jj. 
70 Vt. Freudenthal 1931, 146 jj. 
71 Freudenthal 1931, 151 jj. 
72 Hämäläinen (aasta?), 37, 46, 57, 126. 
73 Wilke 1935, 253. 
74 Wiedemann 1876, 369. 
75 Varonen 1898, 74 
76 Thaerigen 1939, 73-74; vt. ka Salmo SM XXXVII 1930, 73. 
77 Thaerigen 1939, 74; Arne Acta Arch. II, 300. 
78 Hämäläinen (aasta?), 127 j.m.; vrd. ka näit. votjakitel ja tšeremissidel komme süüdata 
mälestuspäevadel nii palju küünlaid, kui surnud sugulasi, tsit.t. passim ja Varonen 1898, 83, 84, 119. 
79 Vasted saksa rahvausundis vt. Freudenthal 1931, 57 jj. 
80 Hämäläinen (aasta?), 76-79; vt. ka Harva FUF XXII 1934, 149, 152 jj.; Eestlaste juures vt. Loorits 
1940, 322. 
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Ainult sama sugukonna liige võib tuld majast välja viia või seda süüdata.81 Sama väljendub ka 
abielludes uude kodusse siirdumisel. Mordvalaste juures aga leiame kombe, et abielludes 
võetakse kaasa isamajast küünal. Isa poolt tütrele kaasaantud küünalt säilitab noor naine kui 
õnnistust oma surmani, millal see talle puusärki kaasa pannakse.82 On ilmne, et mordvalaste 
juures küünal on kodukoldega ühenduses seisvad kujutlused üle võtnud. 

Eelmisest on meil eriti oluline tähelepanu kinnitada kombele uude elamusse resp. 
ohverkotta asumisel kaasa võtta endisest kohast tuhka ja sütt resp. pajakoogu küljest laaste, 
mis esineb samuti perekonna liigete lahkumise ja abiellumise juures. Venelaste juures leiame 
samuti kombe uude elamusse asudes võtta vana kodu koldest tuhka kaasa, mis samuti sünnib 
uude hiide siirdumise puhul.83 Näit. on Jaroslawi kub. järgmine komme majavaimu (domovoi) 
paluda vanast majast uude. Perekonna vanim naine võtab koldest üksikud söed, asetab need 
tarvitamata savinõusse ja toob selle sõnadega: “Palun, isake, järgne meile uude majja!” 
uude elamusse, kus söed puistatakse koldele ja nõu lüüakse puruks.84 Hämäläinen arvab 
koguni, et votjakid võtavad tuha kaasa slaavide mõjul,85 milleks aga ei näi olevat põhjust.86 
Süte ja tuha kaasavõtmine ümber- või lahkuasumisel on kindlasti algupärane ja üldine komme 
ka soome-ugri hõimude juures ning pärit ajast, kus tuld ei lastud koldes kustuda. Setumaalt on 
teade, et “tuli ei taha vahtsõ kotusõ pääl palla, piät vannu hütsi vai tunglit eeh olõma”.87 
Põhimõttes on see ju sama, kui uute ehitiste püstitamisel sinna midagi vanast panna, et vana 
õnne ka uuele üle kanda.88 Saksast ja Rootsist on teada surnu järel maja pärides järgmine 
komme: laiba väljakandmisel kustutatakse koldetuli ja valgus, millised uus valdaja matuselt 
tagasitulles oma käega uuesti süütab.89 Algupäraselt on see komme mõeldav ühenduses 
koldetule kaasaandmisega. Võimalik, et samaga on algupäraselt seotud ka süte asetamine 
laiba alla. Nii on Hallistest teade, et surnule on asetatud kirstu alla must pada sütega, et teda 
müristamise ajal kaitsta ülestursumise eest.90 Tšeremisside juures märgib Hämäläinen: An die 
Stelle in der Stube, wo der Vestorbene seine Seele ausehaucht hat, wird ein mit glühenden 
Kohlen gefülltes Tongefäss gestellt.91 Kagu-Eestist on teade, et pikse eest rikkimineku 
hoidmiseks “surnu lautsi alla asetati maakivisid (keris)… Ka pandi pange ehk paaga puusüsa 
lautsi alla”.92 

Surnu kodust väljaviimisel esineb rahvausundis veel üksikuid teateid tule ja tuha 
järgiviskamisest, mida aga praegu käsitatakse erandita kui kaitsevahendit (nagu näit. veelgi 
üldtuntumat veegi järgiviskamist) surnu tagasituleku resp. kojukäimise vastu. Kuna kartus 
surnu eest ja vahendid surnu poolt kardetud tegude vältimiseks on samuti väga vanad, kus 
tulel ja suitsetamisel väga tähtis osa täita puhastava ja eemaletõrjuva jõuna,93 on siin raske 
otsustada, kas tule ja tuha järgiviskamine oli algupäraselt tegemist ka koldetule resp. –tuha 
kaasaandmisega. Mainime neist kombeist siiski mõned näited.94 Wiedemann märgib, et 
eestlaste juures surnu väljasaatmisel kodujääjad viskavad laastuga rehe koldetulest tuhka 
surnule järele niikaua kui võimalik.95 M.Varonen märgib Kainulaisjoelt a. 1891 järgmise 

                                                           
81 Harva 1938, 231-232; Hämäläinen (aasta?), 79 jj.; paralleelid sakslaste rahvausundis vt. Freudenthal 
1931. 
82 Hämäläinen, 36 jj. 
83 Hämäläinen ESA VI, 79, 90. 
84 Sartori 1932, 162; paksendus autori poolt. 
85 ESA VI, 79. 
86 Vt. Harva FUF XXII 1934, 146 jj. 
87 Loorits 1940, 310. 
88 Näit. Rantasalo 1937, 57. 
89 Freudenthal 1931, 57. 
90 ERA, E 78794 (7) KV Pärnu poegl. Gümn. < Halliste, Karksi. Viite allika otsis lahkesti välja 
R.Viidalepp. 
91 Hämäläinen 1930, 134; samas, et puusärgi kohale raputatakse tuhka. 
92 ERA II 295, 620 < Räpina < Kahkva. 
93 Vt. näit. Harva 1938, 228 jj., 283, 285. 
94 Sakslaste juures vt. Freudenthal 1931, 150; Taanis visati surnule natuke tuld rinnale Wilke 1935, 
252. 
95 Varonen 1898, 90. 
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kombe. “Jos ruumis (kuolija) on jättänyt taloon semmoisen paloittelijan, joka haamuina 
näyttelehtää talossa, niin otetaan kolmelta tulisijalta tuhkaa ja sen kanssa kierretään kartano ja 
sittan viedään se tuhka hautuumaalle sen vainajan haudan päälle”.96 Esimesel juhul pole 
märgitudki põhjust, miks tuhka järele visatakse, teisel puhul on tehtud seda luupainajast 
lahtisaamiseks. Tähelepanu väärib siin igatahes, et tuhk võetakse kodukoldest, samuti et peale 
maagilist sissepiiramist tuhk viiakse luupainajaks käiva surnu hauale. Kuna surnu käib 
elavaid segamas just siis, kui teda on hooletusse jäetud, pahandatud või pole küllaldaselt 
kaasa antud,97 siis näib mainitud juhul olevat tegemist koldetuha kaasaandmata jätmisega, 
mitte lihtsa tõrjevahendiga. Vastavalt ajaloolisel ajal toimunud arengule kodukäijate ja 
luupainajate järjest suurenevale osale surnute ja elavate vahelises suhtlemises98 on täiesti 
mõeldav, et algupärane koldetuha resp. süte kaasapanemine areneb selle tegematajätmisel 
lepitamisvahendiks ja hiljem puht tõrjevahendiks, mis kandub üle ka võõrastele surnutele ja 
üldse kadedatele ja pahatahtlikele inimestele. Toome ka viimasest mõned näited. Kadrinas on 
“visatud labidaga tulist tuhka, et enam tagasi ei tule. Surnule visatud siis ka tulist tuhka järele 
kui võerad surnuga õuest läbi läinud – siis pole loomadel kahju karta olnud”.99 Siin on juba 
ilmselt tegemist tõrjevahendiga, mitte perekonna ühistundega, sest sama tehakse ka 
võõrastele, nagu kombeks on praegugi mustlastele tuld ja tuhka segamini järele visata, et 
nende sajatamist poleks karta. Samuti visatakse tuhka järgi külastajale või nõiale, kellest paha 
kardetakse.100 Simunast (?) on teade, et tulist tuhka visati järele nimelt sel puhul kui surnu oli 
kuri inimene.101 Tartu-Maarjast on teade, et “põlevaid süsi visati järgi, siis ei hakka kodu 
käima”.102 Olgu märgitud veel, et ka õuemulda või liiva visati järgi.103 

Sugukondliku korra kadumise tõttu on täiesti mõistetav, et rahvausundis pole enam 
otseseid jälgi koldetule ja –tuha kaasaandmisest surnutele või et need on omandanud ainuüksi 
kaitsevahendi sisu. Kolde ja ahju tihe side majavaimudega, kes omakorda võib-olla on 
arenenud surnud esivanemate kultusest,104 ja samuti veel surnute vaimudega,105 osutab 
veenvalt koldetule järjest suurenevale tähtsusele, mida primitiivsemasse kujutlusilma 
laskume. Sugukonna ja perekonna ühtluse võrdkujuna haarab koldetuli ka surnud sugukonna- 
ja perekonnaliikmed oma ringi, nagu selgub kombestikust surnuga ümberkäimisel enne 
väljaviimist, surnukujuga ümberkäimisest, kus seda on valmistatud, ja kodus korraldatud 
surnute mälestuspäevadest ja -söömaaegadest. Skandinaaviast on näit. märgitud koguni 
komme surnut enne väljaviimist kanda kolm korda ümber kolde nagu see esineb ka sündide ja 
pulmade puhul.106 Sellepärast on täiesti loomulik, et nii nagu kodukoldest anti tuhka kaasa 
perekonnast eralduvaile liikmetele, nii anti tuhka ja sütt ka surnutele. Eeskätt selle ühtsuse 
sümbolina tuleb näha peagu igas esiajaloolises hauas esinevat sütt ja tuhka, mis pole kohapeal 
põletatud tulest pärit. Loomulikult võib aga ka kohal põletatud tuli olla seotud sama 
kujutlusteilmaga, olles süüdatud kodukoldest toodud sütega. Kui me näeme surnule kaasa 

                                                           
96 Varonen 1898, 28. 
97 Vr. komme, kui matustel looma ei tapeta – ohverdata, sureb varsti mõni loom Sb GEG 1937 II, 235 
jj.; Varonen 1898, 77 jj. 
98 Loorits 1932b, 63 jj., vrd lk. 34 ja 70 jj. 
99 ERA, E 37952/3 (1). 
100 Eisen 1933, 46; Varonen 1898, 91; Loorits 1940, 290. 
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104 Ebert 1921/22, 4; Wilke 1923, 51 jj.; Jesse 1930, 14-15; Karjalainen 1921, 139 (…nach dem Tode 
eines jeden Familienmitgliedes ein hölzernes Bild machen, das drei Jahre lang als Hausgott (Penat) 
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105 Surnud tulevad ainult ahjunurgani, kodukäija algab siit (eriti rehetoa ahjust ja saunakerisest) oma 
kollitamist jms. 
106 Freudenthal 1931, 62. 
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antavat ehteid ja tööriistu, mis reeglipäraselt on tema isiklik omand, siis on samuti loomulik, 
et talle kodukoldest osake ligi antakse. 

Surnutekultus pole nimelt mitte üldine, vaid puht sugukondlik või perekondlik austus 
ainult lähimate sugulaste vastu. Nagu Karjalainen on selgitanud, ulatub see ostjakite ja 
vogulite juures ainult nime järele tuntud sugulaste peale umbes kolme generatsiooni 
ulatuses.107 Surnumatmine ja mälestuspeod teostuvad volgasoomlaste juures ainult sugukonna 
piirides, nagu igal sugukonnal on oma esivanemateküünal, milletõttu küla jaguneb pidude 
pidamisel ringideks vastavalt vanimate perekondade (=sugukondade) arvule.108 Vastavalt 
sellele on igal perekonnal resp. sugukonnal olnud algupäraselt oma kalmistu.109 Sellepärast 
püüti varemini võõrsil või kaugel surma saanud kaassugulast ikka omale kalmistule toimetada 
ja ka igaüks ise püüdis enne surma ikka omaste juurde jõuda.110 Ühenduses sellega on 
kenotaafide komme: kui surnut ei olnud võimalik oma kalmistule tuua või kui keegi uppus 
või teisiti eemal kaduma läks, ehitati talle kodukülas ikkagi kalme, peeti mälestuspeod ja 
asetati panused hauda.111 Analoogilist suhtumist oma surnutesse peame omistama ka meie 
kivikirst- ja tarandkalmetesse matvale hõimule, kelle juures sellal sugukondlik kord on täies 
õitsengus. 

Vaatleme nüüd lähemalt söe ja tuha esinemist haudades kivikirst- ja 
tarandkalmetes. Kivikirstkalmetes on söetükkide esinemine täiesti reeglipärane,112 kusjuures 
aga suuremad tule- ja tuhapesad on haruldased. Seega on ilmne, et need tulejäänused pole 
mitte kohapeal tekkinud, vaid kohale toodud ja esindavad tõenäoselt panuseid kodukoldest. 
Kui söetükkide asukoht luustikkude juures on määratav, on see ikka pea või õlgade 
piirkonnas nagu juba venekirves haudades oli Eestis kombeks. Ambla Prümli kl. Mardi t. 
kivikirstkalmest olla leitud “karp tuhaga”.113 AvotiĦi kivikirstu põhi oli kaetud tuhaga, millel 
asus luustik.114 Jõelähtme Rootsi kangur 1-es oli ühe luustiku kolju juures üksikud 
puusöetükid.115 Nõo Unipiha kalme siseehituses leidis Grewingk põletishaua olevat piiratud 
puutuha ja söega.116 E.Kivikoski leidis Runko kivikalmes esemeterühm IV alt liivakivikihiga 
eraldatud nõe- ja söesegast maad umb. 20-25 cm paksuselt ja selle alt veel põlenud liiva. 
“Nähtavasti on siin põletatud tuld või vähemalt on siia pandud hõõguv tulejäänus, mille peale 
siis on laotud liivakiviplaadid ja nendele pandud esemed. Otsest rüüva siin pole ometi olnud 
ja põletatud luude puudumine annab põhjust oletada, et küsimuses on laiphaud”. Ka esemed 
pole olnud tules ning puud ja nahkagi on säilinud.117 Olgu siin nüüd tegemist laip- või 
põletushauaga või koguni kenotaafiga, on siin tähelepanuvääriv koldejäänuse esinemine. 
Hilisemates tarandkalmetes, kus üksikhauad on tavaliselt eraldatamatud, ei saa me enam ka 
söe-tuha ühendust haudadega nii selgesti jälgida. Kuid ei esine ühtki tarandkalmet, milles 
hoolika kaevamise juures ei leitaks sporaadiliselt ja mitmesuguses sügavuses sütt, tihtipeale 
ainult üksikute tükikestena või killukestena. Tuhka on veelgi raskem jälgida, kui seda just 

                                                           
107 Karjalainen 1921, 203; vrd. ka eestlaste ja teiste läänemeresoomlaste (liivlaste ja ingerlaste) juures 
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108 Hämäläinen (aasta?), 29 jj., 48 jj.; Vastavalt patriarhaalsele sugukonnakorrale kogunevad ainult isa 
poolt veresugulased. Ka vadjalased ja ingerlased on kutsunud varemini matustele ainult surnu 
sugulased, vt. Sb GEG 1937 II, 226, nr. 409-410 ja 248, nr. 725; samuti liivlased Verh.GEG XXVI, 
189, nr. 194. 
109 Karjalainen 1921, 107; Loorits 1932b, 51. 
110 Karjalainen 1921, 181 jj. 
111 Karjalainen 1921, 107, 182; Wilke 1923, 63 jj. ja 1935, 256; Pälsi 1939, 117 jj. 
112 Beitr.Estl. XIII, 48; Sb GEG 1925, 124 (“links um Halse war etwas Kohle”); Spreckelsen 1928, 69; 
Moora 1929, 6, 186; ESA I, 115; Congr.sec. 1930. 
113 Jung 1910, 36, nr. 12. 
114 Balodis 1935, 27; vrd. näit. fatjanovo kultuuri kuuluv kalmistu Čurkinos, kus ühe haua põhjal oli 
kiht sütt ja nõge, millel asus luustik. 
115 Verh.GEG XXX, 805. 
116 Sb GEG 1883, 155; vt. eespool lk. 158. 
117 SM XLIV 1937, 28. 
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eriti ohtrasti pole, nii et ta pole veest uhutud ja mullaga täiesti segunenud. Töö algosas 
kirjeldasime peale kalmekihis esineva söe veel erilisi trehterjaid süvendeid söe ja nõemaaga 
kalme aluspinda, millistest osa, eriti kui nad esinevad tarandi siseosa all, võivad olla ka 
ühenduses konkreetsete surnutega, nendele kaasa antud kodukolded. See näitab, et 
söetükikeste resp. tuha-söe pesade kaasaandmine surnutele jätkub otseselt, nagu kalmevormi 
areng ja muudki ühisnähted kummalgi pool m.a. Kõigile neile söetuha-esinemistele 
ühenduses haudadega tuleb vaadata kõige tõenäosemalt kui panustele kodukoldest, olgu nad 
tehtud siis suuremal või vähemal hulgal. See rõhutab sümboolselt perekonna (=kodukolde) 
ühtekuuluvust nii elavates kui surnutes ja annab viimastele ehitatud asukohtadele elamu 
keskse tunnuse. 

Tarandkalmete juures näib tekkivat teatud määral uus laiem tulepõletamise komme, kui 
seda kivikirstkalmetes esineb. Nimelt võib üksikute tarandkalmete juures leida, et peagu terve 
kalmealune pind on kaetud tulejäänustega, kusjuures osalt isegi alumised kivid on alt 
mustunud, s.t. asetatud paigale, kui tuli veel põles resp. jäänused hõõgusid. Sellist nähet 
kivikirstkalmete juures pole senini märgatud, kuigi võib tulevikus leiduda. Sest ka 
tarandkalmete juures on seda kirjeldatud ainult üksikutel juhtudel, kuna osa tarandkalmeid 
hilisema teadliku tähelepaneku juures pole midagi sellist osutanud. Kõige varemini pani seda 
tähele R.Hausmann Saamueli 1-se kivikalme kaevamisel. Hausmann kirjeldab siin, et kalme 
aluspind oli idaosas üleni põlemisjäänustega kaetud. Reinapi kalmest märgitakse, et kivide all 
oli ikka 3-8 cm paksune must kiht, milles sütt. E.Laid leidis Hannuste kalmealuse olevat 
suurte aladena kaetud söega ja tuhaga. H.Moora võis sama nähet jälgida Jaagupi kalmes. 
M.Schmiedehelm kirjeldab Jäbara C kalme all osalist söekihti, mis asus põhjal liiva peal, 
kohati väga õhuke, kohati jämedam (1-2 cm), avaldades arvamist, kas pole tegemist mitte 
kiviaegse asula jäänusega. Ta leidis Jäbara B kalme all kohati ka üsna laialdaselt tumedat 
kihti üksikute savinõutükkidega ja tulekivitalvaga, mis oli kalmekihist eraldatud liivaka 
neutraalkihiga. Umbes analoogilisele kihile sattus ta Paali kalme ühe tarandi lõunamüüri all, 
kus pealmise tumeda kultuurkihi all oli umb. 10-20 cm jäme kollane liivakiht ning selle all 
veel miski 15-30 cm jäme hall (tuhka sisaldav?) kiht, milles üksikuid söejäänuseid. 

Näib, et neid kalmekihi aluseid liivaga eraldatud põlemiskihte tuleb seletada samuti kui 
otse kalmekihi aluseid söetuha kihte. Üksiku tulekivieseme leidumine seal ei põhjusta veel 
nende dateerimist kiviaega, sest nende maagiline ja tõrjenõiduseks kasutamine on tõendatud 
kuni hilise rahvausundini välja.118 Samuti leitakse kivikirveid ja –talvu korduvat kivikalmeist, 
kuhu nad võivad olla sattunud juhuslikult kivide korjamisega, tõenäosemalt on aga just 
maagiaga ühenduses. Samuti ei tähenda jämedama keraamika leidmine neis alakihtides veel 
kiviaega, sest sealt pole senini leitud kiviaegse ornamendiga savinõutükke. Jaagupi kalmes 
ühes tarandimüüri aluses koonilises süvendis leiti samuti suur hulk õige jämedaid 
savinõutükke, mida kalmekihis ei esinenud, ometi pole meil seal kahtlust süvendi 
ühtekuulumises kalmega. Lõppeks näib, et juba töö algosas kirjeldatud trehterjad 
põlemisjäänustega täidetud süvendid on osalt (eriti müürialused) geneetiliselt seotud 
ülalkirjeldatud suurte laikudega. Nagu juba märkisime, leidub vanim selline süvend noorema 
pronksiaja kalmes Sõrves. Tekib omakorda küsimus, kas kalmetes esinevad trehterjad 
süvendid, mis meenutavad koldeid resp. keriseid, nagu neid leitud näit. Asvas, erinedes ainult 
põlemisjäänuste vähema hulgaga ja savikihi puudumisega, pole omakord geneetiliselt seotud 
kollete kaasaandmise kombega venekirveshaudades? Varasemate lahtiste kollete kõrval näib 
nimelt tulevat pronksiajal tarvitusele masse süvendatud primitiivne kerisahi savivooderdusega 
ja kivimunakatega, mis võimaldasid hõõguvate süte pikemat säilitamist ja üldse 
kütmisvõimaluste tõhustumist. Ulatubki ju kerisahju kasutamine tagasi tõenäoselt kuni 
soome-permi aega.119 Vastavalt sellega oleks meil siin tegemist umb. paarituhande aastase 
pideva arenguga ühenduses kodukolde kultusega ja surnumaja kujutluste esiletungiga 
kalmehitistes. Seega sama komme, mis leiab tarvitamist üksikute matuste juures, oleks 
analoogiline kalme kui terviku suhtes. Eelpool näit. votjakite ja slaavlaste rahvakombestikust 

                                                           
118 Rantasalo 1937, 182. 
119 Suomen suku III 1934, 253. Sama areng oleks siis jälgitav kalmeteski esinevail koldeil. 
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toodud paralleelid majade resp. kultusmajade ja hiite vahetamisel oleksid seega asetatud 
esiajaloolisse perspektiivi. 

Ometi on siin teinegi seletusviis võimalik, mis mõnel juhul, eriti laialdasemate 
põlemislaikude ja üldse koha peal põletatud tulede juures on tõenäosemgi. Nimelt leiame 
rahvakombestikus ühenduses uute hoonete püstitamisega resp. sobiva ehituspaiga 
väljavalimisega analoogilist tule kasutamist. Eelpool juba viitasime kombele maad võtta 
valdusse selle piiramisega ühes tulega. Analoogiliselt on ilmselt toimitud ka elamu piirkonna 
valdussevõtmisel. Tulel on olnud siin täita osalt maagiline ülesanne tõrjena, osalt ka 
ohvrivahendajana. Uutele ehitistele sobiva paiga valikul on ühelt poolt väga laialt levinud 
kombeks vältida kuidagi vaimude asukohaks või liikumisalaks olevaid piirkondi, mille 
selgitamiseks on kujunenud mitmepalgeline kombestik, teiselt polt aga on “maarahvalt” luba 
palutud ohvritega ja kaitsevaimude toomisega sinna, vana ja uue ühendamisega õnne 
maagilise jõu ülekandmisel pars pro toto põhimõttel. Kõik need motiivid on tihtipeale 
segunenud ühes ja samas kombes. Toome siin mõningaid näiteid rahvakombestikust 
ühenduses hoonele sobiva platsi otsimisel, kus on tuld kasutatud. Soomest Pohjanmaalt 
kirjeldab Rantasalo järgmist kommet. “So wurde auf der vorgesehenen Haustelle ein Feuer 
gemacht, das das erste an dem Platze war. Es wurde mit Feuerzeug an dem Zunder eines 
lebenden Baumes entzündet, und während des Anfachens sagte man einen Zauberspruch her, 
der mit folgenden Worten beginnt: 

  Gib mir, Schöpfer, schenke mit, Gott, 
  gönne Glück zum Aufenthalte, 
  gib mir Frieden hier zu leben…. 

Wenn das Feuer zu brennen begann, wurde das Zunderstückchen in die Hand genommen und 
damit so weit im Kreise berum gegangen, als man für Haus- und Hofland zu benötigen 
glaubte. Man umkreiste das Gebiet zweimal von Osten nach Westen und einmal in 
entgegengesetzter Richtung, wobei Zaubersprüche und Gebete hergesagt wurden… Das Feuer 
brannte an der Stelle drei Tage und drei Nächte, und stets musste ein Christ innerhalb des 
Kreises sein; auch durfte dort während dieser drei Tage und Nächte nicht geflucht werden, 
damit nicht die bösen Geister (kirouksenväki) daselbst Herr wurde.120 Lääne-Soomes, 
Rootsis ja Norra-Lapis on levinud komme valitud koha keskele tuli teha, kui selle suits tõuseb 
otse üles või tuli üldse põleb, on koht ehitise püstitamiseks õnnelik, kui aga suits käib maha 
või tuli ei põle, ei või sinna ehitada.121 Kuigi meil ses kombes on ilmselt tegemist “uue 
tulega”, seisneb siin ehitusplatsi sobivuse selgitamise peamõte katses, kas kohalik 
“maarahvas” lubab siia elama asumist ja kodukolde rajamist,122 milleks talle enne koguni 
ohverdatakse, kuna pahade vaimude tõrjemotiiv näib seevastu peagu puuduvat. Ühenduses 
Jaagupiga rõhutas Moora just tõrjemotiivi, et tegemist võiks olla kalmealuse pinna tule kaudu 
ettevalmistamisega selle puhastamise teel pahadest jõududest. Nagu võime rahvakombestikus 
laialt jälgida tule ja suitsu tarvitamist puhastus-, kaitse- ja tõrjevahendina surnutega 
suhtlemises,123 samuti ühenduses hoonetega, maja ja karjaõnne säilitamisega,124 ei ole 
kahtlust, et siit võiks leida mõndagi, millega seletada tulejälgi kalmete rajamiselgi. Samuti 
oleks siin mõeldav ohverdamisrituaal, kus samuti rohkesti tuld tarvitatakse ja 
maassekaevamisi esineb. Kuna aga ehitisteks sobiva paiga otsimisel näib tulel olnuvat 
peamiselt teine tähendus, siis on see tõenäoselt samaga seletatav ka kalmete rajamisel. Selle 
mõte oleks siis põhiliselt samuti kui kodukoldega seostuval kombel kindlustada uuele paigale 
õnne ja kaitstust. 
 Lähedane paralleel oleks sellele majakalme analoogiale hobuse osa sama õnne 
kindlustamisel. Hobuse resp. tema osa matmine uue ehitise või toa põranda, tihti just ahju alla 

                                                           
120 Rantasalo 1937, 16 jj. 
121 Rantasalo 1937, 26-27. 
122 Vrd. arvamine Setus, et tuli ei taha uue koha peal põleda. Võimalik, et sõelaga kavatsetava 
ehituskoha määramine Rantasalo 1937, 21 jj., 26 on algupäraselt kuidagi seotud sütevakaga. 
123 Harva 1938, 228-230; Karjalainen 1921, 57, 124 jj., 166, 168; Varonen 1898g, 87-96 passim. 
Liivlaste juures nooremal raua-ajal tulega puhastamist vt. Verh.GEG XXX, 125. 
124 Rantasalo 1937, 186 jj.; vrd. hõõguva tule kaevamine põranda alla lk. 187 jms. kombed. 
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või ahju sisse, on levinud Rantasalo andmeil Soomes, Eestis, Taanis ja Saksas125 ja on ilmselt 
võrdlemisi vana komme126 … Huvitav on, et hobuhambaid esineb tihtipeale ka kivikirst- ja 
tarandkalmetes, kus nad osalt on panused surnutele, osalt võivad aga seista ühenduses ka 
kalme kui surnumaja rajamisega. 

Nagu eelmistest arutlustest selgub, on tulevikus kaevamiste teostamiselt oluline 
tähelepanu pöörata tuha, söe ja nõe mitmesugustele esinemisviisidele, mis võimaldaks nende 
tõepärasemat seletamist. On ilmne, et mitte kõik tulejäänused ei pärine ohvri- ja 
rituaaltuledest ega seisa ühenduses ainuüksi mälestussöömingutega haual (nagu 
loomaluudki!). Osalt on nad seotud ka kalme kui surnumaja rajamisega ja osalt kodukolde 
kultusega nii terve kalme (kollektiivhaua) kui individuaalhaua juures, milletõttu neid viimasel 
puhul võime nimetada panustekski. Need “panused” nii kalme kui üksikhaua juures võivad 
avalduda mitmel eriviisil – laialdastest kihtidest ja kolletest kuni üksiku söetükini. Nendegi 
“panuste” puhul tuleb arvestada kõiki samu kombeid ja kujutlusi, mis ilmnevad tarberiistade 
ja ehetegi juures (eriti pars pro toto motiiv). Nendegi “panuste” otstarve on analoogiline 
esemeliste panuste omale: võimaldada surnule elada oma pere- ja sugukondlikus ringis samal 
viisil kui elusana. 

Juba eelmises on selgunud, et osa tulesid on põletatud otseselt kohapeal ja seejuures 
tõenäoselt süüdatud nn. uue tulena. Osa tulejäänuseid asub aga niivõrd kitsal alal, et siin 
kohapealsest tulest ei saa juttu olla, kuigi vahel on selgitatav, et nad hõõguvalt on sinna 
asetatud. Suur osa aga esineb ainult üksikute sütena või tuhana, mille kohaletoomises pole 
enam mingit kahtlust. Viimaste kustunult kohaletoomine võib sündida ükskõik millisel teel. 
Huvipakkuvam on aga hõõguvate tulejäänuste esinemine, mis omakorda tekitab küsimuse, 
kas vähemalt osalt need kalme all, kalmes võik kalmel põletatud kohalikud tuled pole 
süüdatud mitte kohal toodetud tulest vaid kohale toodud hõõguvate sütega. Selleks pidi 
kasutama loomulikult eri nõu, mida vastavalt hiljem tarvitusel olnud esemele võiks nimetada 
sütevakaks. Viimase osatähtsus peaks olema seda suurem, mida raskem oli varemini 
tuletoomine. Enne tuluskivide tarvitusele tulekut rooma raua-ajal ja tuleraudu alates 
keskmisest raua-ajast läideti varemini tuld nähtavasti esijoones puude- hõõrumisega. Kui just 
sellise “uue tule” läitmisele maagilistel vm. põhjustel ei pandud eriti rõhku, on kodust 
koldetule viimine sütevakaga kalmele seda loomulikum.127 O.Loorits on selgitanud sütevaka 
küsimust meie rahvakultuuris, millest näeme, et selleks on kasutatud mitmesuguseid puust, 
savist või metallist nõusid. Meid huvitab siin esijoones savinõude kasutamine sütevakana, 
milleks võis olla lihtne savinõu või –pott, kauss, liuake või kapake.128 See kaeti vahel ainult 
pealt riidetükiga. Elavate süte kauemaks hoidmiseks oli tarvis loomulikult, et ta õhku läbi lasi, 
milleks sobis “aukudega varustatud (resp. vanad ja seega katkised!) savist ja metallist 
nõud”.129 Selliseid aukudega savinõusid pole Eestist senini leitud, kuid nende siiaulatumine 
eelkristlikul aastatuhandel pole võimatu kuna nad Lätis juba esinevad,130 olles lõuna pool eriti 
iseloomulikud Lausitzi kultuurile, kus ka süteahjud olid laialt tarvitusel. Kuid ka lihtne 
savinõu võis täita sütevaka ülesandeid nagu eelpool juba nägime venelaste juures Jaroslawli 
kubermangus esineva endise elamu koldest süte viimisel uude majja, kusjuures nõu ise löödi 
seejärel puruks. 

Täiesti analoogilist toimingut võime kujutleda hõõguvate süte viimisel kodukoldest 
kalmepaigale kivikirst-tarandkalmetesse matvate hõimude juures. Nimelt esineb neis kalmeis 
savinõutükke, mille määrdunud ja must sisesein võiks olla põhjustatud süte kandmisest. 
Nurmsi kalmest tunneme arvukalt selliseid savinõutükke, mille välispind on tulejälgedeta, 
kuna sisepind on söest ja nõest must ja määriv, osalt koguni kaetud krobelise põlemisjäänuste 

                                                           
125 Rantasalo 1937, 55-57; Jesse 1930, 4. 
126 Senatne un mäksla 1937 IV, 98 jj. 
127 Mis ei väära ometi koldetulekultuse olemasolu, sest milleks muidu tulepanused. 
128 Loorits 1940, 314. 
129 Loorits 1940, 319 jj. 
130 Senatne un mäksla 1936 I, 69; ometi tuleb nende sõelnõude puhul küsimusse ka meenõrutamise 
vahend Hämäläinen (aasta?), 36. 
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kihiga.131 Osalt on aga ka välispind kaetud samasuguse kihiga132 ning mõne teise tüki juures 
on tulesolek ilmne.133 Viimased võivad olla pärit rüüvalt, kus nad asusid koos laibaga või siis 
ka mälestus- või ohvrituledelt, mis kalmel põletatud. Esimese liigi juures aga on tõenäone, et 
neid savinõusid on kasutatud põlenud või hõõguvate tulejäänuste kandmiseks. Loomulikult 
samasuguste savinõudega võidi tuua põletatud laiba luupuru ja tuhk kalmele, mis määris 
savinõu seinad. Osalt on nendes aga tegemist nii tugeva nõe- ja söekihiga, et see moodustab 
savinõu siseseinal (esineb vahel ka välisseinal !) poorse ja krobelise katte.134 Kuusalu Muuksi 
kalmes leiti üks selline tükk kalme alt vastu aluspinda. Eriti tugev poorne kiht on võib-olla 
tekkinud ka tohust tõrvikute põletamisel, millist kommet Ida-Karjalas mainis veel 
Y.Blemstedt.135 Ida-Karjalas seisab iga haua juures savinõu, kuhu heidetakse surnule toodud 
toidud ja kus ka tuld põletatakse. Kuna kivikalmetes on tegemist ainult üksikute kildudega, ei 
saa sellega neid siiski kõiki seletada. Võib-olla oli savinõu-sütevakk seestpoolt ka määritud 
mingi vedela massiga (tõrvaga?).136 Samasuguse söe-nõe kihiga kaetud savinõutükke esineb 
arvukalt asulates kiviajast alates, esijoones just kollete piirkonnas.137 Osalt on nende juures 
selge, et tegemist on tule ja tuha hilisema mõjuga juba purunenud savinõutükkidele, osalt 
võivad nad aga asulateski mürkida sütevakkadeks kasutatud savinõusid, kusjuures neil võis 
olla ka elamu soojendamise funktsioone. Savinõu täideti sütega, mis siis kuuma ahjutaolise 
kehana levitas pikka aega soojust. Germaani sõna ahi etümoloogia näitab, et ahju vanim vorm 
on olnudki savinõu, milles hoiti hõõguvaid süsi, kuna kord kuumutatud paksuseinaline savi 
kiirgab intensiivselt ühtlast soojust.138 Või on ka kalmetes tegemist selliste süteahju 
jäänustega, nagu Lausitzi kultuuris esineb? Nagu eelnevast näha on, on nende nõgise ja 
söestunud kihiga kaetud savinõutükkide seletamisvõimalusi mitmesuguseid, kusjuures ühe 
või teise kasuks pole võimalik otsustada enne, kui täpsem kaevamine ja õnnelikud 
säilitamistingimused selleks annavad teadusliku tõestuse. Oluline on siiski rõhutada juba 
praegu, et osa nendest kuulub kindlasti savinõudele, mille sees on heidetud või kantud 
hõõguvaid süsi või põlemisjäänuseid või ka otseselt mingisugust tuld põletatud. Samuti on 
selge, et needki nõud resp. killud ei moodusta ainult teatud otstarbeks kasutatud rühma, vaid 
vastavalt tarvidusele teeninud kord üht, kord teist ülesannet. 

Peatusime tulega ühenduses seisvate kivikalmetes esinevate nähete juures pikemalt, 
kuna see aitas meil mõndagi uut vaatekohta süvendada. Surnud pere- ja sugukonnaliikmed 
kuulusid muistse sugukondliku ühiskonna sotsiaalsesse rakkimisse olulisema ja otsustavama 
tegurina, kui meil see praegu mõistetav. Kuigi nende asukoht oli juba lõplikult eraldatud 
elavate omast, tuli nende eest ometi hoolitseda ja nende elu kujundada võimalikult sarnaseks 
ilmlikule, kuna nende hooletusse jätmine võis tuua kaasa maja- ja eluõnne kadumise. Kogu 
selle keeruka  ja mitmekihilise elavate ja surnute vahelisest suhtlemisest kasvanud 
kombestiku mõistmiseks ei aita ainuüksi armastuse või kartuse motiivid rõhutamisest, vaid 
paljugi tuleb seletada sotsiaalsest kohusest. Osalt sellega seletub ka surnutekultuse resp. –
kombestiku ja ühiskondliku korra otsene vastastikune sõltuvus. Eriti oluline on 
rahvakombestikule nii surnute kultuses kui muudelgi rahvausundi aladel mitmesuguste 
motiivide ja kujutluste segunemine ja ümbermõtestumine, mille tõttu tihtipeale seletused 
nende päritolu, arengu ja iseloomu kohta ei saa üksmeelse arvamuse osaliseks, kuna vastav 
tegelikkus ise on olnud vägagi ebamääraste piirjoontega. Selle põhjus seisneb elu 

                                                           
131 AI 2481:1, 23, 75, 102, 108, 116; 2486:630, 202, 206; 2533:125, 129, 133; 3323:44, 48, 68, 85, 95, 
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132 AI 2486:63 b; 3323:2,7, 10, 38, 44, 48, 65, 122, 129, 190, 203, 219, 221. 
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134 Vt. näit. Sb GEG 1937 I, 358; Essu kalmes EmKÜ 83:242; Rootsi kivikirstkalmes (kalme nr. 2) jm. 
135 SM II 1895, 18. 
136 Vrd. Läänemaal puust sütevaka määrimine seest vedela hundisauega, et puu tuld ei võtaks Loorits 
1940, 294. 
137 Vrd. arvukaid näiteid Võnnu Konsa kiviaegsel asulakohal (AI 3800:72, 142, 217, 264, 256, 268, 
297, 302, 307, 312, 328, 339 jm; osalt ka välispind kaetud sama kihiga 3800:260, 274, 275, 313, 316, 
327, 346 jm). Kuna Narvataguse Lommi keraamika juures esineb harva (näit. AI 3810:28; 3867:51); 
väga arvukalt esineb samasuguseid savinõutükke Asva ja Iru linnus-asula kihtides. 
138 Deichmüller 1931, 17-18. 
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avaldusvormide ja kombestiku dünaamilises ja aktiivses iseloomus, milles ei tarvitse otsida 
mingit ühtainsat seletust, nagu see meile tagant järgi sobivana võiks näida. Kui isegi 
tänapäeva vähearvulises uurijate peres ei saavutata vaadete ühtlust ainult lühikest aega 
kestnud uurimisloos, mis siis veel arvata muistsest ajast, kus tegemist arvukate etniliste ja 
kultuuriliste rühmadega mitme aastatuhande jooksul! Vägivaldne on sellesse bioloogilisse 
protsessi projitseerida meie eklektilistes ajudes moodustuvaid kindlaid kujutlusilmu ja 
motiive. 

Nende arusaamade alusel katsudes tungida meil käsitlusel oleva ühiskonna 
matmiskombestikku, näib meile kõige tõepärasemana oletada kivikirstkalmete põhiplaanis 
kahe kujutlusilma segunemist. Üheltpoolt kujutlus kiviringist ja teistest piirkehades kui aiast 
resp. maagilisest piirist ja teiselt poolt kujutlus kalmest kui surnumajast. Kivikirstkalmete 
tarvitusele tuleku ajal võis võõrmõjude tõttu esimene kujutlus olla ülekaalus ja määrav, mis 
aga oma põhiplaani sarnasuse tõttu sellal tarvitusel olevate ümmarkodadega rahva teadvuses 
segunes surnuelamu kujutlusega. Ja hiljem, kui nelinurkse põhiplaaniga elamu muutus 
üldtarvitatavaks, sai viimane kujutlus otsustavaks kalme põhiplaani arengus 
nelinurkseks tarandiks. Et soome-ugri hõimude juures surnumaja kujutlused on kestnud 
üsna tugevana kuni kõige hilisema rahvausundini ja et rooma raua-ajal puust surnumajade, 
mis jäljendavad elavate kodusid, esinemine on esiajalooliste leidudega tõendatud nii lääne, 
lõuna kui ida pool, siis ei näi olevat põhjust kahtluseks, et just see kujutlusilm on tinginud 
tarandkalme põhiplaani kujunemise. Alles seega saab täies ulatuses mõistetavaks tarandkalme 
pidev kohalik areng kivikirstkalmest ka oma viimases kahtlustäratavas punktis, kui meil on 
võimalik näidata, et kohalikus elamukultuuris eelkristlikul aastatuhandel ja m.a. ümber 
tegelikult sellise muudatusega oli tegemist. 

 
 

Elamute areng 
 
Kahjuks pole meil esiajalooline ainestik asulate alal kuigi ulatuslik, milletõttu ka 

vastavate põhiplaanis toimunud muudatuste näitamine on esialgu väga raske. Isegi kiviajast 
pole senini leitud veel ühtegi elamu täielikku põhiplaani. Üksikute detailide ja naabermaade 
eeskuju tõttu on siiski õigustatud arvata, et meil sellal oli tegemist maapealse ümmarkojaga. 
Märkimisväärne on asjaolu, et Eestis pole tarvitatud nähtavasti mitte kunagi maapinda 
süvendatud asulatüüpi, nagu see on laialt levinud lõuna ja ida pool, eriti aga lössi piirkonnas. 
Seda on põhjustanud ilmselt kliima  ja maapinnaomadused (põhjavee kõrgus, vihmad ja 
sulaveed). Sama võime näha ka näit. Soomes139 ja Rootsis.140 Tretjakov määrab Venes 
gorodištše kultuuri ajast alates Kostroma ja Mologa piiriks, milles ida poole esinevad 
poolsemljankud ja lääne poole maapealsed elamud.141 Palju sama erinevus juba kiviaega 
tagasi ulatub, pole veel selge. Vastavalt ehitiste maapealsusele on mõistetav ka surnute 
matmine peamiselt maapinnale või kivivare sisse. Pälsi on oletanud, et Soomes juba Kaukola 
kiviaegsel asulakohal on tegemist madala palkalusega.142 Pronksiaegsete asulate tundmine on 
veelgi puudlikum kui kiviajal. Näib, et Rootsis valitseb sellal ümmarehitis.143 Ka Lätis näib 
nooremal pronksiajal ja eelrooma raua-ajal olevat tarvitusel ümmarehitised, mis osalt 
maassegi süvendatud.144 Eestist on samast ajast teada ainult 2 asulakohta Asvas ja Irus. 
Viimases on hilisem ehitustegevus vanemad asulajäänused täiesti hävitanud. Asva puhul 
arvab R.Indreko leitud söestunud palgijäänuste ja saviklumpide põhjal võivat väita, et 
tegemist on palkelamutega.145 Ometi pole sealgi leitud ühtki terviklikku elamualust, milletõttu 
on raske öelda, kuivõrd nelinurkne palkehitis oli juba sellal ümmarehitise kõrvale tõrjunud. 

                                                           
139 Pälsi 1939, 57 jj. 
140 Haus und Hof I 1937, 24 jj. 
141 Третьяков. К истории племен, lk. 30jj., 46.  
142 SMYA XXVIII:1, 104. 
143 Haus und Hof I 1937, 93. 
144 Sb GEG 1937 I, 335; Senatne un mäksla 1940 I, 75. 
145 Indreko 1940, 47. 
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Järgmiseks kõige vanemaks ehitisjäänuseks mida praegu tunneme, on pikergused 
ristnurkadega palkehitised Peedu linnusel,146 mille kasutamisaeg aga on meid huvitavast ajast 
tunduvalt hilisem (a.500-1000). Veelgi hilisemad asulajäänused Irus, Lõhaveres jm. osutavad, 
et nooremal raua-ajal oli ristnurkadega palkehitis juba täiesti tavaline. 

Ristnurkadega palkehitis oli rooma raua-ajal valitsevaks elamuvormiks Kesk-Volga 
piirkonnas, nagu näitab Tretjakovi kaevamine Senehta gorodištšel.147 Siin leiti IV-V saj. 
kuuluva linnuse platool 11 ehitist, mis rühmitusid kolme ritta. Nendest kõige lõunapoolsemas 
reas oli ainult üks elamu. Keskmises reas oli 4 elamut ja nende vahel ühiskondlik hoone, ait 
resp. jahvatushoone ja punutud seintega sepikoda. Põhjapoolseimas reas oli 3 hoonet, neist 
ainult läänepoolseim elamu, keskmine punutud seintega kudumis- ja ketramismaja ning 
idapoolseim palkseintega surnumajake, mida juba eelpool kirjeldasime. Vastavalt linnusel 
asumisele on ehitiste uksed vastastikku sissepoole, seega lõunapoolseimais ridades põhja 
poole, põhjapoolseimas reas lõuna poole (peale surnumaja). Elamud, surnumajad, ait ja 
ühiskondlik hoone on ristnurkadega palkehitised. Elamute suurus on 3,9 x 4,3 kuni 4,7 x 5 m. 
Iga elamu keskel või tagaseina ligidal on raudkividest koldease ja elamu jaotuses arvas 
Tretjakov leidude alusel võivat väita isegi vasaku poole resp. taganurga kuulumist meestele, 
vastaspoole naistele. Tretjakovi järele, kes peab kõiki ehitisi üheaegseteks, oleks meil siin 
tegemist kollektiivset majandusühikut moodustava ühiskondliku rühmaga, mille inimeste hulk 
oleks umbes 40-50 pead.148 Kui aga arvestada, et üksikuis elamuis võis aset leida suurperegi, 
nagu Pälsi arvab kiviaegsetes paarikümne ruutmeetri suurustes kodades võivat ruumi leida 
kuni 15-ki hinge,149 võiks see asukate arv olla Senehta linnus-asulal isegi poole suurem ja 
seega vastata juba väiksele sugukonnale. Senehta gorodištše vastaks siis sugukondliku linnus-
asula mõistele, nagu neid Asvas, Irus, Klangukalnsis jm. võime oletada. Tretjakovi 
kaevamistulemused Senehtas on kindlasti meiegi olude mõistmiseks eriti olulised. Umbes 
samasugusele majanduslikule baasile rajaneva sugukondliku korra paralleelsus lubab meil siin 
saadud tulemusi ehitistes, nende rühmitumises ja eluviisis rakendada ka eelrooma ja rooma 
rauaaegseis oludes kivikalmete alal. 

Seega on meil esiajaloolise ainestiku põhjal väga raske täpsemalt määrata nelinurkse 
põhiplaaniga ehitiste (elamute, aitade) laiemalt tarvitusele tuleku aega. See on sündinud 
nähtavasti pronksi- ja varase raua-aja jooksul. Nelinurkse põhiplaaniga elamud on lõuna ja 
lääne pool juba varasest neoliidist tuntud, kuid sealne ehitusviis erineb täiesti selles, mis meil 
on olnud tarvitusel. Arvestades ainult lähemaid alasid, on Visla piirkonnas leitud 
venekirveskultuuri aegsed ehitised püstpostidest kodaelamud lahtiste kolletega150 mis on 
tüüpilised ka idagermaanlastele rooma raua-ajal.151 Skandinaavias on aga üldised kivi-mulla 
vundamendile rajatud katuselamud kahe rea sisemiste kandepostidega ja lahtiste kolletega.152 
Just viimaste kivivundamentides on A.Friedenthal tahtnudki näha meie tarandkalmete 
algupära. Palju see küsimusse tuleb, peab jääma esialgu lahtiseks, kuni meil varasest rauaajast 
asulaid leitakse. Praegu näib siiski, et meil sellist elamutüüpi pole tarvitatud. Esiteks, selliseid 
kivimulla vundamentidega majadeasemed oleks ikkagi säilinud mõnel juhulgi, kui neid tõesti 
oleks kasutatud. Siinne ehitusviis näib aga olnuvat otse maapinnale ehitamine,153 kusjuures 
kive võidi laduda ainult välisseina toeks. Teiseks on Skandinaavia ja Põhja-Saksa elamutele 
tüüpiline ida-lääne pikisuund, kusjuures laut resp. tall on tavaliselt ühe katuse all elamuga. 
Eesti alale ja ida poole näib olnuvat omane elamu ja teiste hoonete lahku ehitamine, kusjuures 

                                                           
146 Muistse Eesti linnused 1939, 101 jj. 
147 Третьяков. К истории племен, lk. 55.  
148 Третьяков. К истории племен, lk. 61. 
149 Pälsi 1939, 63. 
150 Haus und Hof 1937, 17, 60 jj. 
151 Haus und Hof 1937, 114 jj. 
152 Haus und Hof 1937, 5 jj., 94 jj.; Mannus 32 1940, 410-434; Stenberger peab neid Ojamaa ja Ölandi 
“kämpagravar” arenenuks Lääne-Euroopast keltlaste ehitistest Mannus 32 1940, 411; Doppelfeld on 
nüüd ühendanud need kämpagravar läänegermaanlaste ehitistega Präh.Zrschr. XXVIII-XXIX 1937-38, 
308; Katrineholm-Mogetorp tüüpi maja kohta vrd. Erixon 1937, 142. 
153 Vrd. kõik meil seni leitud esiajaloolised ehitistejäänused ja Senehta linnus; sama viisi kasutati veel 
18. saj. Ränk 1939, 6. 
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elamu pikisuund on olnud põhi-lõuna nagu taranditelgi. Ukseava ja viilu (unka) asetamine 
lõunasse on tingitud hoone seesmise valgustamise vajadusest. Ümmarkoja juures lõuna poole 
avanev uks läheb üle ka nelinurksele majale, milles uks asub vanimais ehitistes ikka 
viilotsas.154 Kui aga elamu ühendatakse loomade eluasemega, siis pöördub ka sellise raide 
pikisuunda W-O ja uksed tehakse tavaliselt pikikülge. 

Keeleteaduse ja etnograafia andmeil näib, et Idabaltikumis ja Loode-Venemaal on 
roigastest laotud püstkoda asendunud seinu omava kojaga155 ja siis ristnurkadega palkmajaga. 
Viimane ehitusaines ise juba sunnib ehitama nelinurkselt, nagu püstroigastest ladumine 
tekitab esijoontes ümmarkoja, kuid teatud üleminekunähetega on konstateeritavad ka 
kaheksa- ja kuuenurksed palkmajad.156 Seetõttu on eriti tähelepanuväärne märkida ka 
kuusnurksete piirkehade esinemist kalmeis,157 nagu ovaalsed või ümmardatud nurkadega 
nelinurksed piirkehadki omavad primitiivsetes ehitistes vasteid.158 See ehitistes tekkiv muutus 
on tingitud osalt ka suurema ruumi vajamisest ühenduses inimestehulga suurenemisega, 
suurpere tekkimisega ja viljeleva eluviisi arenguga. Ümmarehitistel on suurenemise 
võimalused väiksemad kui nelinurkseil. Teiselt poolt ühepere ümmarkoja ehitamine on 
võimalik ainult ühe mehe poolt, kuna suuremad ehitised vajavad suuremat tööüksust. Nii võis 
S.Erixon Itaalias Campagnas jälgida, et sageli üksikperekondadele kuulusid väikesed 
ümmargused capanna’d, kuna suuremail perekonnil olid ovaalsed ja väga suurtel 
perekondadel harilikult nelinurksed elamud, mis majutasid 15-20 inimest.159 Seega elamute 
ja vastavalt kalmete areng ümmarvormist nelinurkseiks pakub läänemeresoome hõimude 
alal huvitava paralleeli, mis on tihedalt seotud varase metalliaja jooksul toimunud 
asustuse tihenemisega, sotsiaalse korra arenguga ning viljeleva eluviisi võitjaks 
tulekuga. 

Nelinurkse palkmaja nurgaraiumise tehnika kuulub geograafiliselt 
okaspuumetsavöötmesse ja ajalooliselt metalliaega.160 Arheoloogiliselt esinevadki esimesed 
ristnurkadega palkmajad alles pronksiajal, kusjuures H.Reinerth ütleb: “es ist möglich, dass 
der Blockbau von den südwestdeutschen Urkelten zu den Germanen kam, genau so gut lässt 
sich aber denken, dass es von den Germanen selbständig erfunden wurde”.161 Keeleteadlaste-
etnograafide järgi on läänemeresoomlased nurgaraiumise tehnikat palkmajade ehitamiseks 
õppinud tundma nähtavasti alles balti ühenduste ajal enne m.a. algust, kuna balti hõimud seda 
ehitisetüüpi juba vara tarvitanud.162 Seda põhjendatakse baltipärase sm. pirtti  (karj. pertti , 
pert’t’i , vesp. p’er’t’ , tšer. pört ) sõnaga, mis osalt tähendab elamut, osalt sauna, nagu 
lätlastel-leedulastelgi. Ollakse ühisel arvamisel, et pirtti  on kõikjal tähendanud algusest peale 
kerisahjuga palkehitist.163 

G.Ränk’i järgi tuleb Eesti alal eelelureheaegse elamuna kõige tõsisemalt küsimusse 
saunakujuline kerisahjuga ja tasapinnalise laega suitsutuba, kuna Lääne-Euroopas ja ka balti 
hõimude juures on elamu algkujuks laeta ja lahtise leega koda-elamu.164 On aga ilmne, et ka 
viimane on meil kõrvuti suitsutoaga olnud tarvitusel, kuna me asume selle koda-elamu leviku 
piirkonna keskel.165 Ka näivad arheoloogilised andmed viitavat lahtise leega koda-elamu 
tundmisele esiajaloolisel ajal Eestis (vrd. ka Senehta). Lõppeks ei anna laenu sedastaminegi 
lõplikult kindlat tõendit, et uus sõna tähendaks ka tõesti uut ehitisetüüpi. Eestis on ju 

                                                           
154 Harva Virittäja 1940, 26-29. 
155 Tüüp Pälsi 1939, 62 jj.; Erixon 1937, 136. 
156 Suomen Kulttuurihistoria 1933, 160. 
157 Sb GEG 1937 I, 335. 
158 Erixon 1937, 138 jm. 
159 Erixon 1937, 125. 
160 Suomen kulttuurihistoria 1933, 16; vrd. siiski G.Hatt Acta Arch. IV 1933, 256 jj. 
161 Haus und Hof 1937, 22. 
162 Suomen kulttuurihistoria 1933, 162. 
163 Suomen suku III 1934, 249 jj.; M.Räsänen peab tšer. pört, t tšuk. pürt pigemini siiski vene laenuks 
FUF XXVI 1940, 134, kuna Nieminen väidab kogu vastavat lm.-sm. Sõnarühma Novgorodi 
sloveenidelt tehtud laenuks Virittäja 1940, 384. 
164 Ränk 1939, 238 jj., 242, 302, 325 jj. 
165 Suomen suku III 1934, 250 jj.; Ränk 1939, 297 jj. 
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hilisemast ajast selgeid näiteid, kuidas maapõlised ehitised võivad saada uue laennime.166 Neil 
põhjusil ei suuda ka keeleteaduslikud ja etnograafilised andmed ligemalt määrata nelinurkse 
palkmaja tarvitusele tuleku aega. Oluline on siiski, et keeleteaduse andmeil vähemalt 
eelkristlikul aastatuhandel on meil tuntud juba palkmajade ehitamist ja nurkamist. Seega 
võime kõiki eelmisi andmeid kokku võttes väita, et ristnurkadega palkmajade üldisem 
tarvitusele tulek kivikalmete levikualal langeb tõenäoselt nooremasse pronksi- ja varasesse 
rauaaega. Rooma rauaajal võime nähtavasti pidada nelinurkse palkmaja kasutamist 
talveelamuteks täiesti üldiseks. 

 
 

Kokkuvõte 
 
Sel elamukultuuri arengu taustal saab meile ilmekaks ka kalmete põhivormis toimuva 

muudatuse paralleelsus, nagu juba eelpool osutatud. Sel taustal saab aga eriti mõistetavaks ka 
vanade ümmarvormide visa püsimine ja kõrvu tarvitamine nelinurksete vormidega, kuna 
ülemineku ajale on üldse iseloomulik kalme erivormide hulk. Hilisem areng on juba seletatav 
majamõtte taandumisega kalmeehitistes ja elukorra ning usuliste kujutluste teatava 
ümberkujunemisega keskmisel raua-ajal. Sel taustal on ka selge, et meil tulevikuski eriti ei 
tarvitse otsida mingisuguseid kiviringi ja tarandi vahelisi üleminekuvorme samavähe kui seda 
vastavas elamute arengus tarvitseb otsida. Huvitav on siiski olukord, et meil elamute ja 
tarbehoonete ehitamiseks esiajaloolisel ajal kuigi palju kiviainest ei näi olevat kasutatud, kuna 
aga sepulkraalsed ehitised on just kividest. Kuna viimased loomulikult kajastavad tegelikke 
elamuid ainult sümboolselt ja teatud kujutlusilmade segunemise tulemusena, ei ole ka põhjust 
meie kivikalmete ehituslikke üksikasju eriti võrrelda puuhoonetega. 

Tähelepandav on peale maapealse asendi, põhiplaani ja suuna sarnasuse siiski veel 
mõned üksikasjad peale nende, mida ühenduses tulekommetega puudutasime. Nii eriti 
tarandkalmete juures esineb tendents hoida kalmealust ühes tasapinnas (vt. lk. 138) on 
hädavajalik just palkmajade ehitamisel. Samuti eriti tarandkalmete asumine ühes reas, kus 
üksikud tarandid esialgu lahus rajati, hiljem pikikülgedega kokkuehitamine resp. vahede 
täisehitamine on nähe, mis esineb ka ehitistes. Näiteks Senehta sugukondliku linnuse ehitised 
on rühmitatud väga sarnaselt mõnele tarandkalmele (vrd. Jäbara C). Aitade kokkuehitamise 
juures esineb samuti vahel kahe kõrvuti asuva aida vaheliku täitmist uue ehitisega.167 Põhja-
Eesti paest tarandimüüride täitmine raudkividega on ka küllalt tähelepanuväärne ehituslik 
üksikasi. Võib arvata, et paest hooneseinte ja võib-olla põrandagi ehitamine on küllalt vana,168 
kuna ta linnuste vallideski esineb juba Asvast alates. Raudkivid aga kuuluvad algupäraselt 
ainult kerisahju ehitusse,169 millega kooskõlastub ka nende kalmete nimetamine Virumaal 
paaril juhul Keris- resp. Kärrismäeks. Lõppeks on kivile, eriti põllukivile, omistatud ka 
maagilist jõudu kaitsjana, kinnihoidjana jm, milletõttu kivide kasutamist esineb veel hiliseski 
surnutekultuses.170 Kivide osa ei esine Eesti surnutekultuses mitte alles ühenduses 
kivikangrute tarvituseletulekuga, vaid juba venekirveskultuuris on tihtipeale surnu 
ümbritsetud või kaetud kividega,171 milline matmisviis kestab keskmise pronksiajani,172 millal 
meil teatavasti algabki maapealsete kivikangrute järjest laienev tarvitamine kalmeehitistena. 

Eelnevas oleme võinud osutada nendele tihedatele ühendusniitidele, mis otseselt või 
geneetiliselt seovad tarandkalmeid kivikirstkangrutega. Samuti oleme juba katsunud selgitada 
osalt neid sisemisi eeldusi, mis tingisid teatavaid arengulised muudatused, millest kõige 
olulisemaks oli kalme piirkeha ümmarvormi asendumine nelinurksega. On ilmne, et teatud 
                                                           
166 Vt. näit. Ränk 1939, 323. 
167 Ränk 1939, 319. 
168 Vrd. ka Ränk 1939, 35 jj., 69. 
169 Ränk 1939, 206. 
170 Karjalainen 1921, 125, 168; Eesti rahvausundis asetati eriti kõue puhul maakive surnu lähedusse või 
lautsi alla (Väike-Maarja, Kursi, Urvaste; ERA II 295, 620 < Räpina < Kahkva: et üles ei ajaks); Sb 
GEG 1897, 100. 
171 Sb GEG 1933, 208, 218, 220, 223. 
172 Sb GEG 1937 I, 367. 
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muutused usundilises kombestikus ja võrdkujulistes kujutlusilmades on teostunud m.a. 
ümber. On ju pikemata selge, et see pole isoleeritud nähteks, vaid sama ajajärk on mitmeti 
muudelgi elualadel murranguajastuks. Kui palju selleks on kaasa mõjunud välised eeskujud ja 
ühendused, kuipalju seesmise arengu käik ja eeldused ja millist osa kumbki teguriterühm on 
mõjutanud ning suunanud, peab jääma veel hilisema uurimise ülesandeks. Praegu puudub 
sellise ajaloolise arengupildi väljaselgitamiseks ühtlaselt kokkukantud ja analüüsitud materjal 
ning igasugu rahvausundiga seotud esiajalooliste küsimuste käsitamine on täiesti algastmel. 
Viimane on aga väga oluline, kui me asustuslike ja ajaloolise arengu uurimiseks tahame 
kunagi välja jõuda ühtlaselt aluselt arvestatava allikmaterjalini. Sest esiajalooline allikaines 
ise oma hulgas ja kvaliteedis ning iseloomus on meile antud väga erinevatel alustel. Meie 
tulevikuuurimise suurimaks ülesandeks jääb ikkagi veel esiajaloolise allikainese kriitika ja 
analüüs ja alles nii saavutatud ainestiku najal võiksime tungida suuremate sünteesideni. 
Sellega ma ei taha aga sugugi väita, nagu oleksid igasugused sünteesikatsed praegu 
enneaegsed. Ei, töö arendamise, probleemide nägemise (mis mõjustab ka kaevamistehnikat ja 
vaatluste täpsust ning mitmekülgsust) ja uurimise mõtte seisukohalt on sünteesitaotlused 
esiajaloo suureks vajaduseks. 
 

 
Sotsiaalmajanduslik areng 

 
Pikemata on selge, et ainult Eestist lähtudes ei saa me siinset arengut mõista. M.a. 

piirkond on murranguajastuna hoopis ulatuslikuma perspektiivina lahendatav, mille 
olulisemaiks poolusteks on Rooma impeerium ja germaani hõimude aktiivsus. Kuna aga seda 
välist tagapõhja, kus kaubamajandus on peateguriks toimunud muudatuste juures, on küllaltki 
selgitatud ja siinne ainestik ei luba midagi lisada, on meil ometi põhjust veelgi peatuda 
seesmiste kohalike eelduste ja arengujoonte juures ühiskondlik-majanduslikul alal, mis omalt 
poolt on teatud määral siis mõjustanud ka neid maailmavaatelis-usundilisi protsesse, milliste 
ühiseid tulemusi vaatlesime eelpool kalmetes ja surnukultuse nähetes. 

Teine tähtsam erinevus tarand- ja kangurkalmete vahel on peale piirkeha põhiplaani 
muutuse üksikkalmete reeglipärane kokkukasvamine esimeste juures. Juba elamute arengu 
puhul võisime märkida rahvaarvu suurenemist ja suurpere kujunemist kui olulist lisategurit 
peale tehniliste vahendite täienemise, mis viis ümmarkodade asendumisele nelinurksete 
palkmajadega. Kirstudesse matmise kadumise sidusime eelpool samade põhjustega. Näib, et 
samad tegurid on soodustanud ka üksikute ehitiste liitmist suuremaks tervikuks. Palkmaja 
ehitus võimaldab üksikehitiste liitmist vastupidi ümmarehitistele, kus need võimalused on 
väiksemad. Suurperede arenguga on loomulik, et nende ühiselamise korraldamine soodustas 
suuremate ehitiste rajamist nii tööjõu kui ka tarviduste seisukohalt. Suurperede erilist 
väljaarenemist eriti varase metalliaja jooksul tuleb aga nähtavasti ühendusse viia meie 
põllunduse arenguga, nimelt alepõllundusega. 

Põllunduse ja karjanduse esimesed alged arvatakse üldiselt olevat Eestisse ulatunud 
venekirveskultuuriga. Selle elatisviisi edasist süvenemist ja laienemist on tahetud näha 
ühenduses lameselgsete kirveste levikuga, mis R.Indreko järgi katab just viljakama 
põllupinnasega alasid.173 Pronksiaegse ja eelrooma raua-aegse põllunduse kohta on meil juba 
arvukalt otseseid tõendeid peale levikuliste kaalutluste pronkssirpide, linaharimisriistade, 
viljajahvatamiskivide, tekstiilkeraamika ja viljaterajälgede näol savinõudel.174 
Kivikirstkangrutes kajastuv asustus on põlduhariva rahva oma, nagu see näiteks on väga selge 
Põhja-Harjumaa rühmas. Siin on tolmuterade analüüsi teel kindlaks tehtud kuuse suur 
tagasiminek subboreaalse aja lõpul, resp. hilispronksiajal, mis on nähtavasti ühenduses maa 
põllunduse alla võtmisega, kuna just kuusk kannatab põletuskultuuri all.175 Kuusalu Kahala 
järve ümbruses on väga tihe kivikirstkangrute võrk176 ja rahvastik nähtavasti elatus 

                                                           
173 ERM Ar. IX-X 1933/34, 119 jj. 
174 Muistse Eesti linnused 1939, 26 jj. 
175 Thomson 1937, 347, 350. 
176 Sb GEG 1937 I, 304 vastu kaart. 
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peaasjalikult põllundusest ja karjandusest. Seda tõendab kuuse äärmiselt madal protsent ja 
Kahala järve erakordne eutroofsus,177 samuti luudeleiud kalmetes.178 Eelpool kirjeldasime 
kivikirstkangrute ja tarandkalmete esinemist ühiste rühmadena ja isegi kalmistutena, mis 
osutab samade asustusalade edasikestmist sama elatusviisi alusel, eriti Harjus, Virus ja Järvas, 
tõenäoselt ka Viljandi- ja Võrumaal. 

Nähtavasti kivikirstkangrute ajal on ainuvalitsevaks alepõllundus, kuna kõik sellega 
seoses olevad sõnad ei ulatu kaugemale tagasi kui algsoome aega.179 See on täiesti loomulik, 
et alepõllundus, mis nõudis head raiumisvahendit, suutis ulatuslikumalt arenema hakata alles 
metallkirveste – ning Eesti seisukohalt eriti raudkirveste – tarvituseletulekuga. Alepõllud olid 
aga ainult ühe lõikusega, milletõttu tarvitati väga laialdasi alasid. Samal ajal on ometi huvitav 
märkida esimeste kindlustatud asulate tekkimine (Asva, Iru) ja kalmete rühmiti esinemine. 
Viimaste juures on kuni rooma rauaajani tihtipeale märkimisväärne, et need rühmad esinevad 
kohati erilistel soosaartel või maaninadel, mida teatud määral oli ka võimalik kindlustada või 
kergem kaitsta.180 Tõenäoselt on see ühenduses seeaegse asumisviisiga, kus sugukond valis 
oma asumisalaks võimalikult kindlustamiskõlbliku piirkonna, mille ümber asusid heinamaad, 
niidud ja aletamise piirkonnad. Loomulikult nõudis aga aletamine ja viljalõikamine laialdast 
liikumist, ühiseid pingutusi ja suurt tööjõudu. Alepõllundus vajas seega suuremaid 
majanduslikke rühmi, kas siis terve sugukonna või suurpere näol. Ning nähtavasti just 
alepõllunduse järjest suuremal mõõdul tarvitusele tuleku arvele võimegi kirjutada tooaegse 
suurpere väljaarenemise. Rooma rauaajal näikse suurpere vorm saavutavat Eestis oma 
õitseaja. 

Kuigi juba enne germaanlastelt tundmaõpitavat atra tarvitati mingit künnivahendit181 
(s.t. polnud tegemist ainult kõplapõllundusega), on germaani hõimudelt õpitud maaviljeluse 
alal muudki peale uue künniriista. Nimelt näib nüüd (seega umb. rooma raua-ajal) tulevat 
tarvitusele põlispõld ja põldude väetamine.182 W.Giere on väitnud, et eriti kliima halvenemine 
subatlantilisele ajale üleminekul on soodustanud karjade laudashoidmist ja talisööda 
valmistamist, mis omakorda oli eelduseks põldudeväetamisele ja see omakorda 
põlispõllunduse tarvituselevõtmises.183 Kõik see on soodustanud suuremat asustuse paiksust 
ja üksikute talude tugevamat väljaehitamist. Võimalik, et see uus olukord nõudis liiga suureks 
paisuvate sugukondade hajumist üksikuteks lahusolevateks suurperedeks. Seejuures on 
tõenäoselt samas rühmas elamud vähemalt paar suurperet (võimalikult küll samast 
sugukonnast). Sest millega muidu seletada meie tarandikkalmistuis mitme kalme asumist 
lähestikku, paralleelselt või kõrvuti, kusjuures enamuses tarandikes võime ikka märgata 2-3 
tarandisüsteemi, mis ajajooksul ühte kasvavad (vrd. lk. 138 Nurmsi kalmes). Pealegi kaasneb 
vahel sellele mitmekalmelisusele ka erinev matmisviis. Näit. Saamuelis oli 2 lähestikku 
asuvat tarandikku, millest ühesse oli maetud põletatult, teise põletamata. Sama erinevus leidus 
Ülpre tarandiku kahe tarandsüsteemi vahel. 

Alepõllunduse järjest suurenev tarvituseletulek kivikirstkangrute ajal soodustab siis 
suurperede arengut, mis aga üldse rahvahulga suurenemise ja põlispõldude tarvituseletuleku 
tõttu viib sugukondade hajumisele ja kindlustatud asulatest lahtistesse küladesse siirdumisele. 
On nimelt huvitav märkida, et rooma raua-ajast ei tunta meil senini ühtki linnuse kihti. 
Vanimad linnused rajatakse nähtavasti ca. 500 ümber (Iru, Peedu). Hoolimata siis rooma 
raua-ajal ilmselt eriti aktiivsest kaubandusest ja rikkuste kasvust ei ole nähtavasti olnud 
tarvidust linnuste järgi. Võib-olla suutsid tugevad suurperede jaoks ehitatud palkmajad 
pakkuda omaaegseis oludes küllaldast kaitset, nähtavasti aga oli ka üldine elamisviis 
võrdlemisi rahulik, kuna sõjalised röövjõugud puudusid. 

                                                           
177 Vt. diagramm ja andmed Thomson 1929, 17. 
178 Sb GEG 1937 I, 332. 
179 Suomen suku III 1934, 100. 
180 Vrd. näit. Saha, Salenieki, Vihtre, Kuure “linnamägi” j.t. 
181 Suomen suku III 1934, 108; Suomen kulttuurihistoria 1933, 37. 
182 Suomen suku III 1934, 104; Eesti ajalugu I 1935, 96 jj. 
183 Giere 1938, 16. 
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Seda vahepealset rahulikku olukorda näivadki omakorda kajastavat suured 
tarandikkalmistud. Asudes keset lahtisi põlde kõrgematel aladel osutavad nad veenvalt oma 
massiivse ehitusega ja järjekindla struktuuriga neid ehitanud ühiskonna organiseeritusele ja 
tugevusele. Oma arengulise kujunemisega samades etnilistes ja kultuurilistes raamides on nad 
parimaks tõendiks kohalikust asustuspidevusest. 

Nurmsi kivikalme tekkeloost ja ehituskäigust lähtudes oleme eelnevas katsunud 
põhjalikult tungida tarandkalmete pideva arengu ühendkohtadesse eelnevast kalmevormist, 
selgitades vastavalt matmisviisi ja muud sellega ühenduses seisvat kombestikku ning 
ühiskondlikku ja majanduslikku baasi. Eelkõige sisemise arenguga loodud eeldused tingivad 
neid muutusi, mida oleme jälginud, kuna otseseid välismõjusid pole olnud võimalik 
konstateerida. Seega on Eesti asustuspidevuse perspektiiv saanud täie kanduvuse ka 
eelkristlikku aastatuhandesse. Järgnevas asume käsitlema leiuainestiku alusel asustuskäiku, 
kultuurisuhteid ja kultuuriloolist tagapõhja. 
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9. ASUSTUS- JA KULTUURILOOLINE TAUST 
 
 
Alati, kui asume asustuslooliste ja kultuurikompleksidega ja nendevaheliste 

ühendustega seoses olevate probleemide vaatlusele, peame ka rooma raua-aja ainestiku 
hulgast hoolimata nentima muinasteadusliku uurimistöö ebaühtlust Eestis, mis sunnib 
mitmeid küsimusi käsitlema ainult esialgselt ja tööhüpoteeside abil. Sama peame kogema ka 
katse juures asetada Nurmsi leiuainestikku avaramasse asustus- ja kultuuriloolisse üldpilti. 
Järvamaalt, eriti maakonna lõunaosast, tuntakse küllaltki rooma raua-aegseid leide, osalt pärit 
juba möödunud sajandi lõppkümnendeist, suuremalt osalt saadud aga Paide muinashuviliste 
kaevamistegevuse kaudu käesoleva sajandi esimesest kümnendist. Mainime kõiki Järvamaa 
teadaolevaid varase raua-aja leiukohti (vt. kaart 2). 

1. Ambla khk. Pruuna kl. hävitatud kivikalmest on leitud põllutöödel mõned esemed, 
osalt noor. raua-aeg (AI 2643:140-141, 163-171). 

2. Anna khk. Leedu karjamõisa maal 3 kivikalmet ühes reas ligistikku, nii et arvatakse 
algupäraselt olnud üks 100 m pikkune kivikalme, keskel olnud tuuleveski; kaevatud 1910-11; 
ka noor. raua-aja leide (Paide m 1-52; Sb GEYA, 58 jj., AI-s khk. kirj., lk. 6 jj.). Säilib 3 
osalisena. 

3. Anna khk. Purdi ms. põllult kündmisel kivikalmest, ka keskmise raua-aja esemeid 
(Pd. muuseum 1-22; AI-s khk. kirj., lk. 3 jj.). Alles 2 kalmeosa, eemal 30 m. 

4. Järva-Jaani khk. Kardina, leitud mõisapõllult ühe kivikangru alt koos kõdunenud 
luudega varase rooma raua-aja esemeid (EmKÜ 113:1-24; Rev. Ztg. 1899 V 11, nr. 104; 
Hausmann 1909, 16; AI-s khk. kirj., lk. 25). 

5. Järva-Madise khk. Aravete kl. Kaspre tl. kivikalmest, mille põllukstegemisel 1906 ja 
1918.a. leitud hulk esemeid, alles ainult 1 käevõru, mis leidja käes (AI-s khk. kirj., lk. 3). 

6. Koeru khk. kivihunniku ärakoristamisel leitud 6 rooma münti (Sb GEG 1907, 111; 
AI-s khk. kirj., lk. 42). 

7. Koeru khk. Lutsu metsas Nahkanuia kl. ligidal Pala jõe paremal kaldal Tambe talust 
veidi lääne pool kivikalme, mida kutsutakse “Kirikumägi”, millest mitmesuguseid leide 
teinud kohalikud kaevajad (AI 2518:71, 2524:56-57; Jung 1910, 33; AI-s khk. kirj., lk. 8). 
Kalme säilib. 

8. Paide khk. Tarbja kl. Miku tl. kivikalme, millest 1905-07.a. kaevamisel saadi ka 
keskmise ja rohkesti noor. raua-aja leide (Pd. muuseum 1:26 ja 1-68. Jung 1910, 22; Sb 
GEJA, 43 jj.; AI-s khk. kirj., lk. 5). Kalme säilib, ümberringi põllult on leida põlenud 
paeprügi. 

9. Paide khk. Valgma kl. Treial tl. kivikalme, millest 1903-04.a. kaevamisel leiti ka 
noor. raua-aja esemeid (Pd. muuseum 1-122; Sb GEJA, 41 jj.; Jung 1910, 21; AI-s khk. kirj., 
lk. 3). Kalme säilib. 

10. Peetri khk. rooma rahasid (Tallgren 1922, 117). 
11. Peetri khk. Huuksi mõisa maal Koigi vallamaja ehitamisel hävitatud 2 kivikalmet, 

kus enamus noor. raua-aja leiud (Pd. muuseum 1-23; Sb GEJA, 54 jj.; Jung 1910, 29; AI-s 
khk. kirj., lk. 21). 

12. Peetri khk. Kahala kl. alalt leide, võib-olla Lääne kalmest, nende hulgas ka 
kolpotsine käevõru (Pd. muuseum 1-6; AI-s khk. kirj., lk. 46). 

13. Peetri khk. Kahala kl. Lääne tl. 2 kivikalmest (neist üks “Veskimägi”) rohkesti 
noor. raua-aja esemeid (Pd. muuseum 1-23, 1-20 ja 1-23; Sb GEJA, 53 jj; AI-s khk. kirj., lk. 
6). Üks kalme alles, 1903 oli siin 3 kivikalmet. 

14. Peetri khk. Nurmsi kl. Jalapuu tl. kivikalme, korduvalt kaevatud, esemeid ka 
keskm. ja noor. raua-ajast (vt. töö algul andmed). 

15. Peetri khk. Väike-Kareda kl. (Essensberg) Karu tl. kivikalme, kaevatud 1903.a. (Pd. 
muuseum 1-7; Sb GEJA, 47 jj.; Jung 1910, 28; AI-s khk. kirj., lk. 12). Kalme säilib. 

16. Türi khk. Kärevere ms. põllul olnud kivikalme, millest enamus noor. raua-aja 
esemed (EmKÜ 124; Viljandi muuseum; Jung 1910, 13; Jb Fellin 1896-99, 45; AI-s khk. 
kirj., lk. 27). Peagu hävitatud. 
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17. Türi khk. Lõõla kl. Mihkli tl. kivikalme (Pd. muuseum 1-48 ja 1-8; Sb GEJA, 51 jj.; 
AI-s khk. kirj., lk. 9 jj.). Praegu alles 5 kivikalmet, neist 2 kiviringkangrut. 

18. Türi khk. Lõõla kl. Pardimäe tl. kivikalme, kaevas R.Indreko 1926.a. (Pd. muuseum 
1-3; AI 2597:1-13; AI-s khk. kirj., lk. 11 jj. ja R.Indreko kaevamisaruanne a. 1926). 

19. Türi khk. Oisu kl. Vare ehk Vanakooli tl. kivikalme, talu hooned kalmel, säilinud 2 
käevõru (EmKÜ 123, saadud Jungi kogust 1896; Jung 1910, 14; AI-s khk. kirj., lk. 23). 

19a. Türi khk. Oisu kl. Köstri tl. maalt 1 õõnespaelne käev. ja 1 noor. raua-aja 
paelplettornamendiga kitsas käev.ktk. (EmKÜ 291). Kas sama koht nagu eelmine või Kõrtsi 
tl. kalmest, mis praegu peagu hävitatud (Jung 1910, 13; AI-s khk. kirj., lk. 26). 

20. Türi khk. Rõa ms. maal kivikalme, asub kahe mäe vahel, mille läbi kaevasid 
Stackelberg ja Bogajawlenskij 1895.a. (Moskva ajal. muuseum; Труды предворительного 
ком. X арх. съезда II, lk. 33; Jung 1910, 14; AI-s khk. kirj., 17 jj.). Kalme säilib. 

21. Türi khk. Virika kl. Mihkli tl. kivikalme, kaevatud 1903. Ja 1936.a., osalt noorema 
raua-aja esemed, kalme ühel otsal oli varem tuuleveski (Pd. muuseum 1-5; AI 2513:32-34, 
3407:1-25; Sb GEJA, 50 jj.; AI-s Paide khk. kirj., lk. 6 ja Türi khk. kirj., lk. 20 jj. ja 
A.Vassar’i kaevamisaruanne a.1936). Kalme säilib. 

22. Türi khk. Väätsa ms. põllul kivikalme, kutsutud varemini “Hiieküngas”, kuhu 
ohvrid viidud, kaevas R.Hausmann 1890.a., ka noorema raua-aja esemeid (ÕES 1994:1-566; 
Sb GEG 1891, 89, vrd. ka 1888, 160; AI-s Hausmanni kaevamisaruanne 1890, khk. kirj., lk. 
15 ja 28 ja A.Kruusbergi märkmed). Kalme säilib. 

23. Türi khk. Väätsa ms. põlluvahi Mardiaugu maja all ja õues olnud kivikalme (Pd. 
muuseum 1-16; Sb GEJA, 46 jj.; Jung 1910, 15; AI-s khk. kirj., lk. 29, vrd. lk. 13 ja 
A.Kruusbergi märkmed). 

Peale nende tuleb Järvamaa leidudena arvesse veel Helffreichi kogu Paide muuseumis, 
kus ka rooma rauaaegseid asju, kuid kahjuks leiukoha andmeteta, tõenäoselt siiski esijoones 
just Türi khk. pärit. Sb GEJA, 66-67. 

Seega on Järvamaal kaevamistega selgitatud esijoones Paide ümbruse kihelkonnad, 
kuigi kaevamised pole teostatud enam-vähem ühise tehnikaga. Nii harrastasid Paide 
kohalikud muinsusuurijad kaevata ainult üksikuid auke kivikalmetesse ja kui vähe nad sel teel 
suutsid ainestikku saada, on kõige iseloomustavamal viisil näidatud Nurmsi puhul. Teaduslike 
kaevamistena, kus kogu kalme on läbi uuritud, tulevad siis esijoones arvesse ainult nr. 14 ja 
18, teises järjekorras ka nr. 20 ja 22. Maakonna põhjaosa on seevastu täiesti uurimata. Seega 
on Nurmsi kalme oma rikkaliku ainestikuga Järvamaa rooma raua-aegses asustus- ja 
kultuuripildis otsekui erakordne nähe, millele ta ümbruskond ei näi vastet ja väärilist 
võrdlusmaterjali pakkuvat. Tegelikult on selle põhjus muidugi ainult uurimistöö 
puudulikkuses. See asjaolu aga teeb praeguse uurimisseisu juures väga raskeks lähemalt 
kindlaks määrata Järvamaa rooma raua-aegse asustus- ja kultuuri keskusi, kultuuri iseloomu 
ja selle ühendusi naaberrühmadega. 

Et eelmisele leiukaardile anda veidi erinevat tausta, esitagem siinkohal ka andmed 
muinsuskaitse poolt registreeritud kivikalmetest. Eelmistest leide annud kivikalmetest on 
praegu säilivatena registreeritud järgmised nr-id: 2-3, 7-9, 13-15, 17, 19, 20-22. Peale nende 
on registreeritud järgmised kivikalmed resp. kalmerühmad (vt. kaart 3). 

Ambla khk. 24. Aravete jaamast 2½ versta Ambla poole Lepiku tl. põllus Jung 1910, 
36; AI-s khk. kirj. 1922. 25. Jõgisoo Künka tl. “Kõrtsiase” AI-s khk. kirj. 1932, 20. 25a. 
Järvajõe alal umbes kümmekond kivikangrut (Jahresbericht ELG 1912-1913, 15) põllul, 
milliseid osalt kaevas A.Friedenthal, on tõenäoselt identsed Naistevälja kl. kivikangrutega. 
26. Karkuse Aadu tl. “Süüta lepingu kloostrivare” Jung 1910, 40; AI-s khk. kirj. 1932, 23. 27. 
Kukevere Jaani tl. “Kilgimäe” resp. “Hiiemägi” Jung 1910, 37; AI-s khk. kirj 1922, 33, 1929, 
29, 1932, 34. 28. Kukevere Karja tl. põllus “Hundiaugumägi” Jung 1910, 37; AI-s khk. kirj. 
1929, 31, 1932, 33. 29. Kukevere Reinu-Madise tl. põllus Jung 1910, 37; AI-s khk. kirj. 1929, 
27. 30. Käravete ms. väljal kangur Jung 1910, 36; AI-s khk. kirj. 1932, 26. 31. Käravete 
mõisast 2 km O poole riigimetsas Rava metskonnas asunik Kiku heinamaa ligidal nelinurkne 
kivilade, mille ligiduses olla veel ümmargusi kivikangruid noore metsa all Jung 1910, 37; AI-
s khk. kirj. 1932, 28. 32. Käravetes Kolli tl. põllus, teine kõrvalt olla ära lõhutud Jung 1910, 
36; AI-s khk. kirj. 1929, 21, 1932, 30. 33. Kolli talu karjamaal hulga väikesi kivikangruid, 
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neis paljud ka juba hävitatud AI-s khk. kirj. 1932, 32. 34. Käravete Päeva tl. heinamaal 
kivikangur, millel heinaküün, ligidal olnud veel teisi kivivaresid, mis nüüd lõhutud Jung 
1910, 36; AI-s khk. kirj. 1929, 19, 1932, 29. 35. Moe Kalipea tl. 2 kivikangrut AI-s Thomsoni 
kaart. 36. Moe Kingsepa 5 kivikangrut AI-s Thomsoni kaart ja khk. kirj. 1932. 37. Moe 
Madist tl. AI-s Thomsoni kaardil 10, khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 38. Moe Mardi tl. AI-s 
Thomsoni kaardil 5, khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 39. Moe Matsi tl. AI-s Thomsoni kaardil 2, 
khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 40. Moe Viidu tl. 4 kivikangrut AI-s Thomsoni kaart. 41. Moe 
Otsa tl. AI-s Thomsoni kaardil 2, khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 42. Moe Sahka tl. AI-s 
Thomsoni kaardil 3, khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 43. Moe Tindi tl. AI-s Thomsoni kaardil 6, 
khk. kirj. 1932 1 kivikangur. 44. Moe Tooma tl. AI-s Thomsoni kaardil 4, khk. kirj. 1932 1 
kivikangur. 45. Moe Tooma-Jaagupi tl. 1 kivikangur, AI-s khk. kirj. 1932. 46. Moe Villemi tl. 
1 kivikangur AI-s Thomsoni kaart ja khk. kirj. 1932. 47. Naistevälja kl. põldudel 19 
kivikangrut AI-s khk. kirj. 1932 kaardil. 48. Naistevälja Uustalu tl. 1 kivikangur AI-s khk. 
kirj. 1932. 49. Nõmküla riigimetsas “Veskiase” resp. “Veskivare” AI-s Thomsoni kaart ja 
khk. kirj. 1932, 14. 50. Nõmküla riigimetsas vastu Moe kl. meeste metsatükke veel 6 
kivikangrut AI-s Thomsoni kaart, khk. kirj. 1932 aga antud ainult 1. 51. Prümli Mardi, nüüd 
Sepa tl. maal üks kivikirstkangur lõhutud, teine säilib metsas Jung 1910, 36; AI-s khk. kirj. 
1929, 17 ja 1932, 16 jj. 52. Prümli Tõnise tl. “Koolmelageda” resp. “Kalmulage” Jung 1910, 
37; AI-s khk. kirj. 1929, 25. 53. Prümli Vankri tl. kivikalme Jung 1910, 36. 54. Prümli kl. alal 
märgib AI-s khk. kirj. 1932, 16 jj. peale eelpool mainitute veel 9 kivikangrut, üldise 
asupaigaga Mardi, Sepa, Tõnise ja Vankri talude maadel. 55. Prümli as. Tertsiuse asunikutalu 
põllus “Hauamägi” Jung 1910, 37; AI-s khk. kirj. 1932, 21. 56. Reinevare külast lõuna pool 
Kirjapa tl. maal Jung 1910, 36; AI-s khk. kirj. 1932, 57. 57. Tamsalu ms. põllus, nähtavasti 
olnud 2 kivikalmet, neist teine täitsa hävitatud, teine osaliselt Jung 1910, 36; AI-s khk. kirj. 
1922, 11, 1929, 23 ja 1932, 39. 

Anna khk. 58. Pujatu Pleesi tl. “Teibamägi”, praegu põllu all Jung 1910, 24; AI-s khk. 
kirj., lk. 10; noorema raua-aja leide AI 2516:13. 59. Sõmeru Matsi ja Pikajaagu tl. maal AI-s 
khk. kirj., lk. 13. 60. Vanamõisa as. Imemäe tl. põllus “Kirikuase” resp. “Haavamägi” Jung 
1910, 24; AI-s khk. kirj., lk. 18. 61. Aivere kl. Juhkami tl. maal asunud kivikalme on põlluks 
tehtud AI-s khk. kirj., lk. 16. 

Järva-Jaani khk. 62. Jalgsema Ansomardi tl. 1 ümmarkangur, teine lõhutud ca 1912 
paiku, kuna veel väiksemaid kivikangruid olnud palju, mis aga lõhutud ca 1890-1900 ümber 
AI-s khk. kirj. lk. 10. 63. Kuksema ms. metsas “Varese kiriku ase” Jung 1910, 43. 64. Kuusna 
as. ligidal, Kardinasse minevast teest paremat kätt metsas AI-s khk. kirj., lk. 7-9. Ühest 
sellisest kivikangrust on säilinud keskm. raua-aja pr. Käevõru EmKÜ 114; AI-s khk. kirj., lk. 
26. 

Koeru khk.  66. Abaja Kärneri tl. 2 kivikangrut. 67. Matsi tl. 1 kivikalme. 68. Mareta 
tl. 2 kivikalmet ja 1 hävitatud. 69. Vuti tl. 4 kivikangrut AI-s khk. kirj., lk. 9. 70. Lahu Kalmu 
tl. aia ääres 1 kivikalme AI-s khk. kirj., lk. 32. 71. Preedi mõisast ida pool olnud 2 kivikalmet, 
mis 1885.a. paiku lõhutud, ühest leitud “kullast” käevõru AI-s khk. kirj., lk. 16. 72. Ramma 
külast 1-1,5 km W poole on kahel pool maanteed põldudel hulk kivikalme sarnaseid kangruid 
AI-s khk. kirj., lk. 34. 73. Rõhu ms. põllus Nahkanuia Arvita külavaheteest W pool kivikalme 
AI-s khk. kirj., lk. 31. 74. Valila Saare tl. põllus 2 kivikalmet Pd. muuseum 1-6; Sb GEJA, 62 
jj.; AI-s khk. kirj., lk. 4. 75. Valila Tõnne tl. 1 kivikangur AI-s khk. kirj., lk. 4. 76. Valila 
Uustalu maal 1 kivikalme hävitatud Sb GEJA, 62. 77. Varangu mõisast ½ km W poole mõned 
kivikalme sarnased kangrud teest W pool AI-s khk. kirj., lk. 33. 

Paide khk. 78. Mäo mõisas olnud 3 kivikalmet, mis ammu lõhutud Jung 1910, 22; AI-s 
khk. kirj., lk. 9. 79. Seinapalu Taari tl. maal olnud “kivikangur” mis hävitatud Sb GEJA, 23; 
AI-s khk. kirj., lk. 8. 80. Tarbja Kalamehe tl. Jung 1910, 21 AI-s khk. kirj., lk. 4. 81. Valgma 
Antsoni tl. ja 82. Valgma Klemeti (Lõugu) tl. kivikalmed on täiesti hävitatud Sb GEJA, 42; 
AI-s khk. kirj., lk. 78; Jung 1910, 21. 83. Valgma Lantu tl. põllul Jung 1910, 21; sb GEJA, 
42; AI-s khk. kirj., lk. 2. 84. Esna Kangru tl. “Hiiemägi” resp. “Kirikumägi” AI-s khk. kirj., 
lk. 7. 

Peetri khk. 85. Huuksi ms, põllus 2 kivikangrut Jung 1910, 29 (neist teine vist nr. 97). 
86. Kaarevere Pärdi tl. põllul 2 kivikalmet ja 1 peagu täiesti lõhutud ümbruse põllult leida 
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potitükke, sütt ja luupuru EmKÜ 116 võib-olla siit; Jung 1910, 281; AI-s khk. kirj., lk. 10. 87. 
Kaaravere Tammardi tl. kivikalme täiesti lõhutud Jung 1910, 28; AI-s khk. kirj., lk. 20. 88. 
Kaaravere Toomani tl. kivikangur AI-s khk. kirj., lk. 11 varem olnud vist 3 tükki Jung 1910, 
28. 89. Kaaravere Valgu tl. põllus 1 ja lepiku all teine kivikangur Jung 1910, 28; AI-s khk. 
kirj., lk. 9. 90. Koigi ms. kivikalme on lõhutud Jung 1910, 29; AI-s khk. kirj., lk. 23. 91. Köisi 
as. Lillevälja tl. põllus “Kabelimägi” resp. “Kirikumägi” on peagu lõhutud AI-s khk. kirj., lk. 
27. 92. Müüsleri ms. põllus kivikangur, varem olnud veel 5 tükki, ümbruse põllu paeprügis 
leidub söepuru Jung 1910, 28; AI-s khk. kirj., lk. 13. 93. Nurmsi Otsa tl. Jung 1910, 23; AI-s 
khk. kirj., lk. 15. 94. Nurmsi Metsa tl. kivikalmest Jung 1910, 27 ei teata 1926.a. enam midagi 
AI-s khk. kirj., lk. 24. 95. Palu Tooma tl. põllul kivikangur AI-s A.Vassari teade. 96. 
Päisnurme Olli tl. “Veskimägi” täiesti hävitatud, säilinud noor. raua-aja esemeid EmKÜ 117; 
RK 705-706; AI-s khk. kirj., lk. 26. 97. Tamsi Rendriku tl. põllus AI-s khk. kirj., lk. 8. 98. 
Viisu Leelu tl. põllus 14 kivikalmet, neist 6 pikergust, teised ümmarkangrud Jung 1910, 28; 
AI-s khk. kirj., 17. 99. Viisu Saare tl. “Kalm” ja 2 ümmarkangrut Jung 1910, 27-28; AI-s khk. 
kirj., lk. 5, 18; varem olnud 5 vähemat kivivaret Jungi andmeil. 100. Viisu Sepa tl. 
ümmarkangur ja väiksem paekangur AI-s khk. kirj., lk. 4; Jung 1910, 28. 101. Väike-Kareda 
Pamurru tl. ümmarkangur Jung 1910, 29; AI-s khk. kirj., lk. 16. 102. Väike-Kareda Rätsepa 
tl. kivikangrust Jung 1910, 29, pole 1926.a. midagi teada AI-s khk. kirj., lk. 28. 103. Väike-
Kareda Tooma tl. kivikangrust vähe alles Jung 1910, 28; AI-s khk. kirj., lk. 19. 104. Väike-
Kareda põllus mainib Jung 1910, 29 veel kivikalmet. 105. Öötla Värava tl. hävitatud 
kivikangrust põllus on säilinud noorema rauaaja ehteid EmKÜ 119; AI-s khk. kirj., lk. 25. 

Türi khk.  106. Kärevere Kalmu tl. põllul oli varem kivikalme, peeti tuuleveski aluseks 
AI-s khk. kirj., lk. 41. 107. Kirna vl. end. Poaka karjamõisa A.Teegelmanni asundustalu maal 
kivikalme, millele elumaja peale ehitatud, annud noor. raua-aja asju: AI 3408; AI-s A.Vassari 
kaevamisaruanne 1936.a. Virika Mihkli kalmel. 108. Raukla Sepa tl. peagu hävitatud Jung 
1910, 14; AI-s khk. kirj., lk. 24. 109. Rõa ja Ülejõe piiril Uuetalu ja Mäeküla talude maal 
“Kalmumägi” Jung 1910, 14; AI-s khk. kirj., lk. 31 ja A.Kruusbergi teated. 110. Rõa ms. ja 
end. valla piiril kivikalme Jung 1910, 14. 

Kuigi neist registreeritud kivikalmeist mõned võivad kuuluda nooremasse aega ja eriti 
rühmades esinevad kivikangrud vanemasse kivikirstkangrute aega, on ometi arvata, et 
enamuses nendes tavalistes kivikalmetes tuleb reeglipäraselt nähtavale ka rooma raua-aegseid 
leide. Eelpool esitatud leiukohad annavad selleks arvamiseks küllaldast põhjust, sest ainult 
keskmise ja noorema raua-aja leida annud kivikalmeid tunneme kogu maakonna kohta mõned 
üksikud.1 Kuna viimased on juhusleiud võinuksid samad kohad teaduslikul kaevamisel anda 
vanemaidki leide. Üldiselt näib, et Järvamaal nagu Virumaalgi pole nooremal raua-ajal 
rajatud uusi kivikalmeid vaid on osalt maetud vanadesse kivikalmetesse,2 osalt aga maa-
alustesse laipkalmistutesse. Kivikirstkangrute puhul on aga alati põhjust oodata sama rühma 
piirides ka rooma raua-aegseid kivikalmeid või siis vähemalt seeaegseid sissematmisi 
vanematesse kangrutesse. Neil põhjusil on meil küllaldast alust arvata, et süstemaatse 
uurimistöö juures ka Järvamaa kesk- ja põhjaosad annavad uusi leide, mis oluliselt aitaksid 
seletada ühendusi Virumaaga ja võib-olla ka Harjumaaga. Vähemalt välise kuju poolest 
leidub ka Ambla kihelkonnas kalmeid, mis võivad olla rooma rauaajast. 

Kasutades eelmisi leiuteateid ja topograafilisi andmeid, võime Järvamaa varase raua-
aja asustuse kalmete alusel märkida järgmisi keskusi. Vastu Virumaad Valgejõe ülemjooksust 
edela poole on Tamsalu-Järvajõe-Naistevälja-Moe ja Nõmküla alal tegemist ulatusliku 
kivikangrute piirkonnaga, mille keskus asub Naistevälja kl. põldudel ja nende ääres jätkuva 
riigimetsa ja Moe talumetsade all. Enamus neis kalmeist kuulub kindlasti kivikirstkangrute 
rühma, nagu senised kaevamised on näidanud.3 Osalt ei ole kaevamised annud mingeid 
esemeid, nagu see nende kalmete juures tavaline. Teine suurem kalmete rühm asub Kukever-
Käravete-Jõgisoo-Prümli piirkonnas, kus näib samuti rohkesti esinevat kivikirstkangruid, kust 

                                                           
1 Nr-id 58, 65a, 74, 96, 105, 107, vrd. ka 27, 28, 86. 
2 Enamasti igas suuremas kivikalmes tuleb suuremal või vähemal arvul ette ka noorema raua-aja 
esemeid, vt. nr-id 1, 2, 7-9, 11-14, 16, 21-22. 
3 Sb GEG 1910, 125 jj., 1932, 250; Acta Arch. IV 1933, 246. 
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aga on juba ka rooma raua-aegseid leide (nr. 5). Nende kahe tiheda kalmepiirkonna vahel on 
ainult üksikuid andmeid kivikalmetest (nr. 1, 26). Kesk-Järva on nähtavasti võrdlemisi 
kalmetevaene, kuid üksikuid teateid siiski on Jalgsema-Kuksema-Kuusna-Ramma ja Varangu 
aladelt, ometi kuskil eriti koondumata. Pala jõe ülemjooksult on rida teateid Lahu-Preedi ja 
Rõhu alalt. Tihedalt kalmetega kaetud ilmselt ühtlase asustusrühma moodustab Peetri khk. 
lõunaosa, kuhu kuulub Koerust veel Valila ja Abaja külad, jätkudes üle Kaaravere-Köisi-
Müüsleri-Kahala Väike-Karedasse, Muuksi, Tamsi ja Koigi piirkonda ning lõppedes Nurmsi-
Valgma-Seinapalu ja Palu ümbruses. Võiksime kogu seda rühma Abajast-Valgmani nimetada 
Nurmsi asustusrühmaks, mis oma rooma raua-aegselt asustustiheduselt, ulatuselt ja 
metallkultuuri rikkuselt näib praeguse uurimisseisu juures olevat Järvamaa ja kogu Kesk-
Eesti juhtivaim kultuurikeskus. Selle asustusrühma jätkuks näib olevat Paidest põhja-kirdes 
asuv vähem kompaktne asustusrühm Esna-Viisu-Mäo-Tarbja-Leedu piirkonnas, mille 
põhjapoolsem haru ulatub üle Purdi ja Sõmeru Pujatuni. Türi kihelkonnas jaguneb asustus 
suurtes joontes kolme piirkonda: Lõõla soosaarele, Rõa-Väätsa-Virika-Kirna voortele ja 
Raukla-Oisu-Käravere ümbrusse. 

Kui Türi khk. alarühmade, Nurmsi ja Esna-Mäo-Leedu rühmade eraldumine omavahel 
näib olevat tingitud looduslikest oludest, siis paneb imestama Kesk-Järva asustuse hajalisus ja 
hõredus. Ometi on Kesk-Järva kõrge viljakas põllumaa. Küsimus on, kas siin kalmeid tõesti 
on olnud, need aga põllukultuurist hävitatud resp. senini jäänud registreerimata, või on siinne 
asustus olnud tõesti hõredam lõuna- ja põhjapoolsetest keskustest. Erinev matmisviis ei saa 
arvesse tulla nii piiratud alal. Näib tõenäosemana siiski siinse asustuse hõredus. Nimelt 
kannatab Kesk-Järva teatud määral veepuuduse all, kuna järved ja jõed puuduvad. Vastavalt 
sellele puuduvad siin ka loomulikud niidud ja luhad, mis karjanduseks väga olulised. 
Seevastu kivikirstkangrud eelistavad oma alla võtta järvede ümbruskondi ja jõgede piirkondi, 
niihästi vee saamise kui ka karjanduse tõttu. Seega näibki olevat seletatav Ambla kalmete 
jagunemine kaheks keskuseks, Väinjärve-Pala ülemjooksu keskus j.t. Valila-Kaarevere-
Väike-Kareda piirkond erineb kõige rohkem oma asendiga kõrgel väheveelisel maastikul. 
Kivikirstkangrute rühmadest aga arenevad tarandkalmete rühmad sama asustusala piirides 
ning näib, et vastavad sugukonnad jäid samadesse piirkondadesse, kuhu varem. Vastavalt 
sellele muidugi püsisid ka rooma rauaajal suurtes joontes muutumatuna sugukondadele 
kuuluvate tagamaade jaotus (vt. ka lk. 191). Seega oleks rooma raua-aegse asustuspildi ja 
selle eripärase rühmitumise põhjus osalt juba seletatav eelmisest ajajärgust pärineva 
sugukondliku ja majandusliku korraga. 

Et Järvamaa rooma raua-aegne asustus on pidevaks jätkuks eelkristlikule 
aastatuhandele, näib olevat juba praegu ilmne. Esialgu on otseseid teateid kivikirstkangrute 
esinemisest ainult Põhja-Järvamaa kummaski asustusrühmas (Moe ja Prümli). Registreeritud 
kivikangrute alusel, eriti kus ümmarkangrud rühmadena esinevad, võime tõenäoselt oodata 
kivikirstukangruid vähemal arvul Koeru, suuremal arvul aga Peetri khk-st. Viimasest on 
märkimisväärsed just Kaaravere-Väike-Kareda ja Viisu kangruterühmad, kus 
kivikirstkangrud ja tarandkalmed näivad asuvat ühiste kalmeväljadena. Türi khk. Visuvere kl. 
Tudavere tl. maalt on leitud pronksiaja lõpust (per. VI) pronksist odaots ja tordeeritud võru 
ktk., mille ühes otsas on auk.4 Lõõla-Mihkli kalmest on leitud rauast käevõru,5 millised 
enamuses esinevad just kivikirstkangrutes või rooma raua-aja esimesse poolde kuuluvates 
kalmetes. Anna Leedu kalmest on leitud kõrvale pööratud rõngaspeaga nõel,6 mis võiks 
kuuluda ka eelrooma raua-aega. Samast kalmest on rohkesti ka varase rooma raua-aja 
esemeid. Kardina kalmeleid kuulub tervikuna varasesse rooma raua-aega, samuti on Kärevere 
kalmest leitud kaelusega kirves,7 milliseid esineb ainult varastes kalmetes. Seega siis nii 
kivikirstkangrud, hilispronksiaja leiud kui ka eelrooma rauaaegse kohaliku metallkäsitööga 
seoses olevad esemevormid koos kalmete ja matmisviisi pideva arenguga räägivad selget 
keelt Järvamaa rooma raua-aegse asustuse otsesest pidevast arengust vanalt põhjalt, kust näib 

                                                           
4 AI 3940. 
5 Paide muus., Lõõla nr. 47. 
6 Paide muus., Leedu nr. 41. 
7 Moora 1938a, 508. 
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pärinevat ka asustuse rühmitumine vastavalt sugukondlik-majanduslikule korrale. Võimalik, 
et pole tegemist isegi mitte raskuspunkti ümberpaiknemisega põhjast lõunasse, nagu praeguse 
leiuainestiku alusel võiks näida. See on ka täiesti mõistetav, kui arvestada, et juba eelkristlikul 
aastatuhandel oli ürgproduktsioon peaelatusalaks kogu Eestis. Rooma raua-aegsest 
asustuspildist selguvad muudatused võrreldes eelmise ajastuga on tingitud juba peamiselt uue 
kaubamajandusliku olukorra tekkimisest. 

Kuivõrd Järvamaa moodustab rooma raua-ajal iseseisva rühma ainelise kultuuri alal 
või kuivõrd ta kuulub ühte teiste samaaegsete rühmadega? Tarandkalme tarvitamises ja 
surnukultusega seoses olevais nähetes ei erine Järvamaa nähtavasti milleski Virumaast või 
muust Kesk- ja Lõuna-Eestist. Nagu juba märgitud, on kalmete suhtes suurem erinevus sel 
idapoolsel Eestil ainult nn. Lääne-Eesti rühmaga, kuhu kuuluksid Harju-, Lääne-, Põhja-
Pärnumaa ja Saaremaa (ja võib-olla ka Põhja-Kuramaa). Ainelise kultuuri suhtes aga 
idapoolne Eesti ise jaguneb veel kaheks suuremaks piirkonnaks, nimelt Põhja- ja Lõuna-
Eesti (kuhu kuulub ka Põhja-Lätimaa) rühmadeks, mis vastab nähtavasti juba sellal tõenäoselt 
algsoome keelest eraldunud põhja- ja lõunaeesti keelele. Need rühmad omavad ilmselt eri 
kombeid ja ehitisviisi vastavalt oma maitsele, mis kajastub ka kohalikus metallkäsitöös (vt. 
ketassõlgede puhul lk. 71). Ometi on see kolmikjaotus Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Eestiks ainult 
kõige üldjoonelisem, milles täpsemaid piire võimatu tõmmata teatud segunemiste tõttu 
ainelises kultuuris. Nii näib Lääne-Eesti rühmast Ocrielae8 alarühm seisvat võrdlemisi 
lähedal Virumaale ja Järvamaale. Kui võtta arvesse detaile, võime ka veel Põhja- ja Lõuna-
Eesti rühmas teha teatud alajaotusi. Nii näib Kesk-Eesti (Türi khk., Põhja-Viljandimaa ja 
Põhja-Tartumaa, kuigi viimasesse tungib tugevaid mõjusid Virumaalt)9 ning Sakala (Lõuna-
Viljandimaa ja Kagu-Pärnumaa) moodustavat veel oma eripalgaga alarühmad, mis oma 
panuste laadilt ja hulgalt näivad erinevat nii Põhja-, Lõuna- kui Lääne-Eestist. Järvamaa 
Nurmsi ja Esna-Leedu asustusrühmad, mida edaspidi nimetan ühise nimega Kareda 
asustusrühmaks,10 näivad oma panuste koostiselt kui ka hulgalt mitmeti sarnanevat 
Virumaaga, kuid ometi puudub siin paljugi Virumaa erivorme, mis näib sellest kujundavat 
Kesk-Eesti teise alarühma. Kuid nagu juba korduvalt vihjatud, on praegune vastav ainestik 
veel seevõrra ebaühtlaselt nii topograafiliselt kui ka teaduslikult väärtuselt kogutud ja 
kaevatud, et täpsem alarühmitamine ja nendevaheliste piiride selgitamine peab jääma 
edaspidiseks. 

Peale kogumise ja kaevamise ebaühtluse on meil rooma raua-aegse ainestiku juures 
tegemist teisegi suure puudusega. Nimelt on kogu vastav ainestik saadud esijoones kalmetest, 
kuna seeaegseid asulaid ei tunta senini ühtegi ja peitleide on ainult üksikuid. See ainestiku 
ühekülgsus on seda arvestatavam, et panuste laad ja hulk ei peegelda küllaldase objektiivse 
ühtlusega tegelikku olukorda näit. isegi metallirikkuse või ehtevormide alal. Kuna panused 
sõltuvad vastavast kombestikust, ei anna nad ühtlast uurimisalust näit. ehtevormidegi suhtes, 
vaid enne tuleb alles selgitada vastava piirkonna kombestik panuste laadi ja hulga sisukohalt. 
Nii puuduvad Eesti kalmetes rooma raua-ajal relvapanused peagu üldse. Ühes teises kohas 
olen katsunud juhtida tähelepanu just sellise panuse kaasaandmise kombestikust sõltuvale 
ebaühtlusele, mis esialgu valmistab raskusi rooma rauaaegse asustuspildi selgitamisel 
Eestis.11 Nii näib eriti Lääne-Eesti rühmas peale Ocrielae alarühma valitsevat rooma raua-ajal 
edasi komme selliseid panuseid, mis säiliksid meie päevini, lisada ainult harvadel juhtudel, 
nagu see meile kivikirstkangrutest ülihästi tuttav. Sama konservatiivne komme on võrdlemisi 
tugev ka Sakala ja Kesk-Eesti rühmas. Seevastu panusterikkad piirkonnad (kaart 4) (Virumaa, 
Jüri khk., Nurmsi-Leedu rühm ja Lõuna-Tartumaa ning Rauna ümbrus) näivad praeguse 
uurimisseisu juures küll olevat kõige metallirikkamateks ja metallkäsitöös juhtivateks 
aladeks, kus aga ometi oma osa mängib ka komme panuseid rikkalikumalt kaasa panna. See 

                                                           
8 Vrd. Muistse Eesti linnused 1939, 94 jj. Vt. lk. 194. 
9 See piirkond on ajal. aja algul väikemaakondade resp. –kihelkondade ala (Alempois, Nurmekund, 
Mõhu-Vaiga). 
10 Et just sama piirkond ajaloolise aja algul moodustab ühe Järvamaa kihelkonna, mille keskuseks on 
Kareda LH XV:7, XX:6, XXIII:9 ja XXIX:7. Vt. lk. 196. 
11 Sb GEG 1939 tuleb avaldamisele. 
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komme ise võib olla pärit gootlastelt ja vastavatest panusterikastest piirkondadest tuleb meil 
esijoones arvatavasti otsida ka gootlaste kaubandus-poliitilisi suhtlemiskeskusi. Vastavalt 
sellest tekkivale tihedale välis- ja kultuuriühendusele oleksid need keskused loomulikult ka 
rooma raua-aegse ainelise kultuuri ja luksuse peaaladeks, kus võõrmõjud kõige sügavamad. 
Panusterikastest piirkondadest tuleks siis otsida selleaja kaubanduslikke keskusi, kus 
kaubandus oli väga oluliseks tuluallikaks ja võimaldas neis piirkonnis varade ja rikkuste 
kuhjumist ühes asustuse erakordse tihenemisega. Muud alad oleksid seevastu rohkem 
ürgproduktsiooniga tegelevad. Vastavalt sellele kaubamajanduslikule tagapõhjale sattusid 
esijoones just need piirkonnad gootlaste aktiivsuse äralangemisel kõige raskemasse olukorda. 
Nii näeme, et just panusterikkad kalmed tavaliselt ulatuvad ainult keskmise raua-aja esimesse 
poolde ja näivad siis jäävat täiesti tarvituselt ära vastupidi olukorrale näit. Kesk-Eesti rühmas, 
kus kivikalmed on pidevalt tarvitusel rooma raua-ajast ajaloolise ajani. Näib nii, nagu oleks 
konservatiivsema kombestikuga ühiskonna asustuspidevus palju visam ja sügavam, kui uutest 
majandusliku konjunktuuri poolt toodud võõrmõjudest tugevamini läbiimbunud keskkond. 

Lõppeks, panuste hulga ja laadi asetamine ühendusse kombega sunnib mõnevõrra 
teisiti käsitlema leiuainestikust lähtudes asustusloolisi küsimusi ja ühiskondlik-majanduslikku 
olukorda. Kui nii panustevaesel kui panusterikkal alal esineb suhteliselt võrdne kalmete 
tihedus, kalmete võrdne suurus ja ehituslik sarnasus, siis peame vaatama vastavalt mõlema 
piirkonna asustustihedusele ja ühiskondlik-majanduslikule alusele kui võrdlemisi 
lähedalseisvale, (nagu Kesk-Eesti ja Sakala rühm, mis on peale hea põllumaa ka tähtsaks 
kaubaliikluse vahendus läbikäigu alaks). Loomulikult, kus panuste kehvusele seltsib ka 
kalmete hõredus ja ehituslik erinevus (nagu suuremas osas Lääne-Eesti rühmas), võime siit 
lugeda ka üldist arengulist mahajäämust, asustuse nõrkust või elatumist ainult 
ürgproduktsioonist. Et aga ses suhtes saada ühtlast alust, peab olema kasutada üle maa 
ühtlaselt kogutud teaduslikult täisväärtuslik materjal. 

Nurmsi ainestiku puhul peab eriti rõhutama ta ainult kalmelist iseloomu. Teiseks on nii 
leiuaines kui kalmeehitus Nurmsis tüüpiline ainult rooma raua-ajale umb. 150-450, kuna 
keskmisele raua-ajale tüüpilised vormid puuduvad peagu täielikult. Nurmsi kalme inventaris 
torkab ennekõike silma suur metallirohkus, siis tüüpide ning arenguvormide mitmekesisus ja 
vaheldusrikkus. Seega kuulub Nurmsi kalme tüüpilisse panusterikkasse valdkonda, nagu 
Valgma, Tarbja, Leedu, Kahala ja Huuksi kalmedki selles Kareda asustusrühmas. 
Metallirikkuselt sarnaneb see Lõuna-Järva asustusrühm nii Virumaa kui Lõuna-Tartumaa 
rühmadega, tüüpide ja arenguvormide hulgalt ja laadilt aga rohkem esimesega, kuna teine on 
ses suhtes monotoonsem, kasutades rohkem massartikleid. Sel rikkal metallkultuuril on olnud 
ilmselt tugev kaubamajanduslik alus, mis pole seletatav maadhariva ja karjakasvatava, küll 
aga kaubitseva ja oma vahendaja osa aktiivselt arendava rahva juures. Loomulikult saab seda 
mõista ainult asetatuna avaramale taustale, arvestades kogu rooma raua-aegse Eesti 
kaubamajanduslikku olukorda. 

On selge, et rooma raua-ajal tekkivat kalmeleidude rohkust, kalmeehituste kujunemist 
monumentaalseiks “surnuridaküladeks” ja rikkalikult panuseid andva kombestiku sissetungi 
ei saa seletada sisemise arenguga eelmisest elatusviisist lähtudes. Kuigi me võime näidata 
vahest asustuse tihenemist, elanike arvu kasvu, põlispõllunduse ja põldude väetamise 
tarvituseletulekut rooma raua-aja algul, ei oleks need ühtekokku olnud võimelised looma 
sellist metallirikkust ja metallkäsitöö nii kiiretempolist ja mitmekesist arengut, kui see meile 
ilmneb Eesti vastavas ainestikus ca 100-550 vahel. See erakordne tõusuaeg Eesti 
esiajaloolises kultuuris on põhjustatud esijoones kaubanduslikust aktiivsusest, mis 
sellele ajale omane ulatuslikuma nähtena. Lõuna pool algab see kuni paarsada aastat varem ja 
haarab oma ringkäiku järjest kaugemaid alasid põhjas ja idas. Selle põhjustajateks on Rooma 
impeeriumi areng ja germaani hõimude aktiivsus, mis omavahelises suhtlemises loovad 
erakordse majandusliku kõrgkonjunktuuri ajastu, millest osasaamine m.a. ümber ja esimestel 
sajanditel m.a. ringikujuliselt laieneb. Et see Eestis ja Soomes väljendub just karusnahkade 
kaubanduses, mida lõunapoole vahendasid eeskätt Visla suudme piirkonnas asuvad gootlased 
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ja hiljem gepiidlased, on pikemat küsitlemist leidnud teiste autorite poolt.12 C.Engel nimetab 
seda ajajärku Läänemereruumis gootlaste aktiivse kaubanduse tõttu koguni gooti hansaks.13 
Selle arutluse tõenäosust suurendab eriti asjaolu, et keskmise rauaaja algul lõunas toimuv suur 
majanduslik kriis teeb lõpu ka Eesti õitsevale metallkultuurile ja käsitööle ning rahvas peab 
oma elatist hankima eelkõige jällegi ainult maast, veest ja metsast ilma võimaluseta kasutada 
neid saadusi kaubitsemiseks. Vastavalt kajastub see ka matmisviisis, kuna nähtavasti pole 
enam endist huvi ja jõudu rajada suuri kivikalmeid ning panused hävivad jäägitult, kuna 
koosnevad peagu ainult põllu-, karja- ja jahisaadustest ning orgaanilisest ainest valmistatud 
esemeist ja riideist. Kivikristkangrute aegne komme panuseid anda väga napilt või üldse 
mitte, mis ka rooma rauaajal suuremas osas Eestis edasi kestis, saab nüüd jälle üldkehtivusele 
kogu Eestis. Alles eestlaste uue kaubamajandusliku aktiivsuse tõusuga X-XI saj. pöördel tekib 
teine metallpanuste rohkuse ajastu Eestis. 

Ometi on selle kaubamajanduse kandjaks ja arendajaks põllumees, kes on ühtlasi 
karusnahkade hankijaks. Seega on mõistetav ka, miks ei näi tekkivat eriti tihedaid kogukondi, 
vaid väärtused jagunevad suhteliselt laiale maa alale. Koondumine siiski teatud 
asustusrühmadeks annab põhjust küsida, kas siin pole tegemist mitte sugukondliku alusega 
(vrd. lk. 188 ja 198) – teatud sugukond suutis karusnahkade hankimise ja nende 
edasivahetamise koondada oma monopoliks nähtavasti mitmesugustel põhjustel, nagu suurus 
ja tugevus teiste sugukondadega võrreldes, teatud kaubateede või karuslooma rikaste metsade 
asumine nende piirides jms. See varade suhteliselt ühtlane jagunemine kajastab siis ilmekalt 
omaaegset ühiskondlikku korda. Kuigi on mõeldav teatud orjapidamine, ei näi esiajaloolistel 
andmetel muu vaba rahvas moodustavat majanduslik-sotsiaalseid kihistumisi. Vürstlus või 
aadlitaoline kiht näib tarandkalmete alal täiesti puuduvat, nagu see näit. avaldub idagermaani 
hõimude juures.14 Eestis ei esine mingisuguseid erakordseid haudu resp. hauaehitisi ja 
importesemete keskusi. Kõiki ühiskonna liikmeid maetakse ühistesse surnumajadesse, nagu 
nähtavasti tegelikultki elati oludes, kus puudus lossi ja hurtsiku vastuolu. Seega sarnaneb 
Eesti rooma raua-aegne talupoegkond mõnevõrra Ojamaa omale hiljem. Algsoome aegsed 
ühiskonnaellu puutuvad sõnad eeldavad siiski juba üsna keerukat ja mitmepalgelist 
kihitumist, ühiskohustusi, kohtu- ja õigusseadet, kihelkondi jne.15 

Tehes panusterikkuse olenevaks eeskätt kaubamajandusest, on ka täiesti mõistetav, 
miks panusterikkad piirkonnad asuvad just sadamapiirkondades ja kaubateede sõlmkohtades. 
Kuna Virumaa rannik nähtavasti mitmesugustel põhjustel, eelkõige karusloomarikaste 
tagamaade ekspluateerimisvõimaluste tõttu idas ja põhjas üle lahe, suudab gootlasi eelkõige 
siia meelitada, on ka arusaadav selle maakonna ainelise kultuuri 50-100 a varasem esiletõus 
muu Eesti suhtes.16 Vastavalt sellele, kuidas see tähtsaim välisühendustes seisev ala asus nii 
võõraid kui ka oma metallkäsitöö tooteid ja arvatavasti osalt ka toormetalli lõuna poole 
sisemaale vahendama algab sisemaa sisselülitumine rooma raua-aegsesse ainelise kultuuri 
ilma. Teine tähtsam tee oli maatee läbi Läti, mille mõju on palju püsivam Virumaale 
kulgevast mereteest, kuna viimane olenes ilmselt eeskätt gootlaste-gepiidide aktiivsusest, 
lõunapoolne omas aga püsivama asustusega balti hõimude arendatud kultuurikeskusi. On 
loomulik, et Järvamaa sisemaana sõltus eelkõige nendest kahest peakaubateest ja seega saab 
mõistetavaks ka siinse ainelise kultuuri segaiseloom. 

Nagu juba öeldud, on Nurmsi senini ainus teaduslikult ja täielikult läbikaevatud kalme 
Järvamaal ja esindab seega ühtlasi praegu Järva rooma raua-aegset ainelist kultuuri. Teised 
kalmed Peetri, Paide ja Anna kihelkondades täiendavad ainult mõnes üksikasjas Nurmsist 
saadavat pilti, tõendavad aga ühtlasi oma paralleelse ainestikuga, et kogu see asustusrühm 
moodustab teatud terviku mil ühesugused kombed panuste andmisel, ühesugused kultuuri- ja 
kaubaühendused ning oma metallkäsitöö keskus. Türi khk. ainestik ja laad on juba mõnevõrra 

                                                           
12 Moora 1938a, 64 jj.; SMYA XL, 67 jj. (Cleve); Mannus 29 1937, 486 jj. (Nordman); Engel 1942, 
158 jj., 163 jj. 
13 Engel 1942, 164. 
14 Vt. Engel 1942, 159 jj. 
15 Suomen kulttuurihistoria 1933, 39 jj., 41, 43. 
16 Moora 1932, 37 jj. 
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erinev, kuuludes rohkem ühte Kesk-Eestiga. Muu osa Järvamaast on senini niivõrd uurimata, 
et me tema kohta ei saa võtta mingit seisukohta. 

Kareda asustusrühm, arvestades selle ühise nime all nii Nurmsi kui Esna-Mäo-Leedu 
asustusrühma, on II-III saj. kõige tihedamas ühenduses Virumaaga, saades nähtavasti uue 
ainelise kultuuri alged ja metallkäsitöö uue vormiilma ja tööoskuse just siitpoolt. Kõik kõige 
varasemad rooma raua-ajale tüüpilised esemevormid Nurmsi kalmes ning Kareda rühmas on 
pärit Virumaalt. Ka kohaliku metallkäsitöö toodetud vormid näitavad Virumaale tüüpilist 
kunstimaitset. Nii on Nurmsis ilmselt ühised vormid ainult Virumaaga eesti seeria 
silmiksõled, milliseid siit teed on vahendatud ka lõuna poole, nõelahoidjate ja pingehaakide 
ilustamine sõlgedel, milline detail lõuna poole ei ulatugi, peakilpsõled sirge jalaga, 
rõngaspeanõel, õõnesharjalised j.t. sõrmused, õõneskumerad ja paelse lõikega 
spiraalsõrmused ning üldse spiraalsõrmuste rohkus, mis esineb aga juba ka Ocrielae 
asustusrühmas, kuldfooliumiga klaashelmed jm. Ainestiku üldilmes – metalli rohkus, vormide 
ja arengastete mitmekesidus -, panuste laadis ja hulgas, suuremate ja vastavalt õõnsate 
ehtevormide eelistamises ja laibamatuse esinemises kõrvuti põletismatusega seisab Kareda 
asustusrühm väga lähedal Virumaale. Ka võtab Kareda rühm osa põhja-eesti tüüpi 
kärbissõlgede väljaarendamisest (joon. 8:2 ja 6), kuna suurte õõnsate kärbissõlgede 
väljaarendamine esialgse ainestiku najal näibki nagu olevat Nurmsi metallkäsitöö saavutis. 

Ometi on huvitav, et varased nuppotsadega käevõrud, mis massiliselt tungivad 
Virumaale Visla suudme piirkonnast, ei levi senistel andmetel üldse Järvamaale,17 nagu 
mõned teisedki varemad või ka hilisemad importehted. Veelgi huvitavam on asjaolu, et rida 
Virumaa kohalikule metallkäsitööle tüüpilisi ehteid, mis kuuluvad umb. 250-500 piiridesse, ei 
ulatu peagu üldse või esialgu ainult üksiku eksemplarina Järvamaale. Samuti pole need 
vormid ka lõuna poole tunginud, s.t. Järva pole olnud vahendajaks. Neid esineb üksikutena 
ainult Põhja-Tartumaa Virumaa vastu või Peipsi ääres asuvais kihelkonnis. Sellistest 
vormidest nimetagem suurte seenotsadega kaelavõrusid, kummalgi pool jalamähist esineva 
profileeringuga t.p.j. ambsõlgi, emailiga ja sissepoole keeratud spiraalotsadega hoburaudsõlgi, 
profileeritud jalaga peakilpsõlgi tüüp RK 4:14-1618 ja nn. Türsamäe tüüpi sõlgi.19 Näib nagu 
nõrgeneks Virumaa kaubamajanduslik ekspansioonijõud Järvamaa suhtes rooma raua-aja 
teisel poolel osalt vahest Kareda rühma oma metallkäsitöö iseseisvumise tõttu, osalt aga ka 
teiste kaubateede tähtsuse tõusu tõttu Järva suhtes. Seevastu näib Virumaa mõju endiselt 
ulatuvat Põhja-Tartumaale, kuna aga peahuvi näib Viru asustusrühmal suunduvat 
mereühendustele Soomega ja Põhjalahe piirkonnaga20 ja nähtavasti ka Narvajõe tagustele 
Vene aladele. Kui mereühendus Läänemere lõunarannikuga lakkas, sattus Virumaa täielisse 
sõltuvusse lõunapoolsest maateest, mis tähendas endise soodsa kaubamajandusliku 
positsiooni kaotsiminekut. See näib viivat VI saj. keskel asustuse siirdumisele peale Lääne-
Virumaa, mis oma tihedate sidemete tõttu Harju- ja Järvamaaga näib suutvat püsida.21 

Järvamaa tihe side Virumaaga saab meile eriti hästi mõistetavaks, kui vaatame 
geofüüsilist kaarti. Ühegi teise maakonnaga ei oma Järvamaa nii soodsat ühendust kui 
Virumaaga. Vastu Harjumaad ja Pärnumaad kulgeb lai metsade ja rabade vööde, milles 
praegugi asustus ja teestik väga hõre. Viljandimaaga on kõrgmaaline ühendus mõnevõrra 
soodsam, kuid siingi ainult teatud väravate kaudu, nagu Türi-Oisu-Pilistvere, Koigi-
Taadikvere või kaarega üle Päinurme.22 Järva kagunurka ulatab laialdane Endla järve 
piirkonna soine ja metsane asustuseta massiiv. Seevastu suurem osa Järvamaa piirist vastu 
Virumaad Vägevalt Tapani on mittelooduslik. Ühtlane kõrge väheste metsaega ala laiub 
kummalgi pool seda administratiivset piiri. Ja näib, nagu olekski see piir algupäraselt tingitud 
                                                           
17 Moora 1938a, 389; seal antud Kardina nuppotsadeta eksemplar on hoopis erinevat tüüpi käevõru, 
nimelt nagu Moora 1938a, 436 jj. 
18 Järvamaalt ainult 1 eks. Tarbja kalmest (Paide muus. nr. 7). 
19 Järvamaalt ainult ühe eks. jalaktk. Leedu kalmest (Paide muus. nr. 30), vrd. Beitr.Estl. XX, 14, Abb. 
31:1 (Ojaveski kalmest). 
20 Virumaale tüüpiliste esemete nagu Türsamäe tüüpi sõle j.t. esinemine Soome kalmetes FM 1916, 57, 
joon. 17 ja FM 1936, 8; Storkåge leid Põhja-Rootsis Fornvännen 1917, 218 jj. 
21 Vassar 1938, 63 jj. 
22 Järva-Viljandimaa ühendusteede kohta vr. Indreko 1935, 26. 
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eelkõige kahest jõekesest – Valge ja Pedja lisajõest – milliste veelahe asub lõuna pool 
Porkuni järve.23 Looduslikud eeldused seovad siis Järvamaa Virumaa lääneosaga ühte, 
moodustades Rakvere-Tapa suurkülade, mõisate ja tiheda teestiku valdkonna, mis 
pinnavormide valdkondadest langeb ühte Rakvere-Pandivere vallseljakute ja suurkühmade 
valdkonnaga.24 Sama sidet võime jälgida ka taimestikus ja loomastikus. Ka Järvakate 
praegune keelemurre on moodustunud Lääne-Virumaaga ja Harjumaaga ühiseks põhja-eesti 
murde alarühmaks.25 

Nagu juba eelpool näidatud, omab Järvamaa (vähemalt Kareda asustusrühm, kuna muu 
Kesk- ja Põhja-Järvamaa on uurimata) siiski oma iseseisva asustusrühmituse ja ainelise 
kultuuri, mida ei saa Virumaaga ühiseks piirkonnaks liita. Rooma raua-aja teisel poolel on 
Järva kultuuri iseseisvus Viru suhtes eriti ilmne, mida tõenäoselt soodustas lõunapoolse 
maatee järjest kasvav tähtsus. Viimane saavutas kogu Eesti suhtes oma haripunkti keskmise 
raua-aja esimesel poolel. Kuna see tee osalt käis läbi Järvamaa, vahendades Põhja- ja Lõuna-
Eesti vahel kummaltki poolt, on täiesti mõistetav, millest siinse sisemaa kaubatulukus sõltus. 
Nimelt asub Kareda asustusrühm mitme tee ühenduskohal. Põhja poolt suunduvad siia teed 
Virust ja Harjust, lõuna poolt tee piki Pärnu jõge ühes lisajõgedega26 ja Viljandimaalt rida teid 
kas läbi Türi, Taadikvere-Koigi või – Päinurme. Nähtavasti oli ka ühendus piki Pala jõge, mis 
aga tuli kasuks eelkõige Koeru khk. asustusrühmale. Pilistvere-Põltsamaa kihelkonda 
suundusid lõuna poolt kaks tähtsat maateed, üks üle Astijärve, Sakala ja Viljandi,27 teine 
Võnnu piirkonnast piki Koivat üle Võru- ja Lõuna-Tartumaa, mis põhja pool hargnes Põhja-
Viljandimaale ning Järvamaale, teiselt poolt üle Laiuse-Simuna Väike-Maarja suundudes otse 
Virumaale. Sakala tee võis olla ühenduses ka Lõuna-Tartumaaga Helme-Rannu kihelkondade 
kaudu. Ugandi teega ühines ka Vene tagamaadelt Pihkva värava kaudu tulev tee, kustkaudu 
nähtavasti käis ühendus ka Volga ja Dnjepri ülemjooksudega. Nende mitmekesiste teede 
kaudu tulnud mõjusid ainelises kultuuris on leidude analüüsis korduvalt puudutatud. 

Nagu juba viidatud, on Sakala rühmas kombeks panuseid lisada harva ja vähe, mis 
osalt võib sõltuda selle asustusrühma nõrgemast kaubamajanduslikust alusest. Sakala 
põllumaade headus, kalmete tihedus ja suurus ning tarandiline struktuur osutab siiski, et selle 
rühma asukad oma asustusviisilt, ühiskondlikult korralt ja elatisviisilt on suhteliselt võrdsel 
tasemel muu tarandkalmete alaga. Ka on praeguse ainestiku juures märgata, nagu oleksid 
teatud esemevormid siiski just ainult selle tee kaudu vahendunud lõuna- ja põhjapoolsete 
piirkondade vahel. Nii näib üle Järva- ja Sakala olevat lõuna poole ulatunud preisi ja eesti 
seeria silmiksõled,28 plaatotsadega käevõrud ja sõrmused29 ja osalt ripatseid, sama tee kaudu 
aga põhja poole pasunotsadega kaelavõrud30 ja osalt paelsed ümmarate otsadega käevõrud.31 
T.p.jalaga ambsõlgede ja seenotsadega kaelavõrude puhul pole täit selgust, kas need on 
kulgenud piki Sakala või Ugandi teed.32 Nagu märgitud, on põhjust Türi khk. rooma raua-ajal 
asetada ühte rühma muu Kesk-Eestiga (Põhja-Viljandimaa ja osalt –Tartumaaga). 

Koiva-Ugandi tee näib siiski palju tähtsamana ja elavamana, võib-olla ka seetõttu, et 
Ugandi asus kaubandus-geograafiliselt soodsamas olukorras siis suunduva idatee ja Vene 
tagamaade tõttu. Osalt käib siinne ühendus nähtavasti otseselt Virumaale ja vastupidi, nagu 
võib välja lugeda nuppotsadega käevõrude, väga õõnespaelsete laiade vaheliti seisvate 
otsadega käevõrude, ümmarlõikeliste käevõrude ja ketassõlgede levikust.33 Osalt aga ulatuvad 
Ugandi teed tulevad esemed üle Kesk-Eesti rühma Järvamaale. Samade esemete levik 

                                                           
23 Vrd. keskaegne Viru-Järva vaheline piir Johansen 1933, 176 jj. 
24 Granö 1922, 47:11 ja 14:4, vt. levikukaardid joon. 1 ja 4; vrd. ka lk. 43. 
25 Saareste 1932, 23. 
26 Nurmsi asustusrühmas Valgma küla nimetus ise osutab sadamakohale. Samas külas on olnud kuni 
neli kivikalmet. 
27 Moora 1938a, 648. 
28 Vt. Moora 1938a, Kartenbeilage V-VI. 
29 Moora 1938a, Kartenbeilage XI. 
30 Moora 1938a, Kartenbeilage IV; Koiva tee ülaotsas siiski 2 eks. 
31 Sb GEG 1939 (Vassar), praegu käsikirjas. 
32 Vt. Moora 1938a, Kartenbeilage X ja VIII. 
33 Moora 1938a, Kartenbeilage III, XIV, 387, 389; viimase puhul vrd. viide 17, lk. 192. 
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Virumaal ei luba ometi otsustada, ons nad sinna kulgenudki üle Nurmsi asustusrühma või 
otseselt üle Põhja-Tartumaa. Tõenäone on siiski, et osa Ugandi teedki tulev kaup suundus 
Virumaale just kaares Järvamaa kaudu. Sellised Ugandi teed kaudu Viru- ja Järvamaale 
ulatuvad esemeterühmad on näit. emailitud asjad, kuue resp. kaheksakandilise lõikega 
käevõrud, kärbissõled ja hilised ambsõled, jämenevate või mässitud otsadega kaelavõrud 
jm.34 

Nurmsi ainestikus võisime osutada lõunapoolset maateed kaudu tulnud esemeteks 
järgmisi. Pahkussõled ja joon. 6:1, liigendsõled kolmnurkse jalaga, mis lähenevad 
seondsõlgedele ja joon. 7:3-4, kolmnurkse jalaga peakilpsõled ja võib-olla isegi S-kujulise 
kaarega sõled, osalt kärbissõled (nii leedupärane joon. 8:8, Ugandist joon. 8:7), 
millefiorihelmed ja pronkshelmed, ristpeanõel, kolmnurkripats, ratas-, rist- ja rombripatsid 
(mis aga osalt juba eelrooma raua-aja vormiilmapärased ehted), rida baltipäraseid käevõrusid, 
prillspiraalsõrmused ja võib-olla ka prillspiraalripatsid jm. Nagu neist näha, on seegi 
ühendustee märgitud võrdlemisi varaste leidudega, võib-olla juba II saj. teisest poolest. See 
ongi täiesti loomulik, et lõunapoolse maatee märgid pole eriti tunduvalt hilisemad Virumaalt 
suundunud mõjudega, kui mõelda, et see suur trantsiitmagistraal ulatub kindlasti tagasi juba 
eelrooma raua-aega. Kui arvestada, et Virumaal (ja osalt ka Harjumaal) on rooma raua-ajal ja 
keskmise raua-aja esimesel poolel tegemist küllaltki tugeva lõunapoolse mõjuvooluga, mis 
mitmesuguseid esemetüüpe ja vorme on kannud põhjarannikuni ja sealsetest sadamatest edasi 
Soomegi, saab hoolimata võistlevast naaberteest otse üle Põhja-Tartumaa meile eriti ilmekaks 
see transiitühendusel põhjenev kaubamajandus, millel eeskätt baseerub Kareda asustusrühma 
ainelises kultuuris kajastuv majanduslik jõukus. 

Selle kirde, lõuna ja kogu suunalise peatee kõrval, mis Järvamaa liitis tihedalt 
tarandkalmete põhja- ja lõunarühmaga, on märgata ühendusi ka kivikalmete Lääne-Eesti 
rühmaga, mis käivad osalt piki Pärnu jõgikonda, osalt otse Harjumaaga. Pärnu jõgikond 
ühendusteena on vana, mis eelkristlikul aastatuhandel näib olnuvat osalt läänepoolseis mõjude 
sissetungi väravaks Kesk-Eestisse nagu hilisem nooremal rauaajalgi. Tõenäoselt ka Vissuvere 
pronksist odaots on tulnud seda teed, kuna lähimad vasted leiduvad Saaremaal ja Ojamaal.35 

Mitmed varased eelrooma raua-aja metallkäsitööst põlvnevad ehted näitavad samuti 
väga eripärast levikut, kus Lääne-Eesti rühm on tihedalt seotud idapoolse Eestiga, nagu hulgi 
pealekuti kantavad käevõrud ja suurte peadega varased karjasekeppnõelad. Osalt käis see 
ühendus siis Pärnu jõgikonna kaudu. Sellel teel võib leida üsna varaseid kalmerühmi, nagu 
näit. Vihtra, mis oma kalmete asendilt ja rühmituselt meenutab Saha rühma. Et ka rooma 
raua-ajal seda teed on kasutatud, osutavad Vihtra ja Kadjaste kalmed, samuti kohanimi 
Valgma Nurmsi asustusrühmas küla ja jõe nimena. Kuna aga siinne ainestik on veel väga 
hõre, on praegu raske osutada millelegi, mis ainult seda teed oleks sisse tunginud või 
väljapoole kantud. Sama peame ütlema kogu Lääne-Eesti rühma kohta peale Pirita keskuse. 
Kuna Lääne-Eesti rühm senini on kõige puudulikumalt uuritud ja seal sellal ilmselt edasi 
kestis kivikirstkangrute aegne säilivate panuste mittekaasapanemise komme, millest on ainult 
harva erandeid, on praeguse uurimisseisu juures võimata selgitada, kas sel rühmal oli ka 
mingeid sidemeid Kesk-Eestiga väljaspool Pirita keskust. 

Seevastu on säilinud ainelises kultuuris jälgi otseühendusest Harjumaa rooma raua-
aegse tähtsaima kaubamajandusliku keskusega Jüri ja osalt ka Jõelähtme kihelkonnas, mis 
koondub Pirita jõe piirkonda. Kuna see asustusrühm on ajaloolise aja alguseks kujunenud 
kivikirstkangrute aegsest Pirita rühmast Ocrielae nimeliseks kihelkonnaks,36 võiksime seda 
juba rooma raua-ajal niimoodi nimetada. Ocrielae rühma kaubamajandusele baseeruv jõukus 
– panusterikkad kalmed – tulenes sadamakohast, mis asus kas Pirita jõe suudmes või praeguse 
Tallinna kohal. Kuigi kogu rannik Paldiskist Tsitreni oma sadamatega pakub teatud võrdpilti 
Virumaa rannikule, ei tõuse Harju põhjarannik kaubamajanduslikult võrdsele tasemele, 
otsustades säilinud panuste järgi. Osalt sõltub see nähtavasti suuremast konservatiivsusest 
vanade tavade säilitamisel (ümmarkangur jääb siin elujõuliselt püsima, kalmed on enamasti 

                                                           
34 Moora 1938a, Kartenbeilage VII, IX, XII-XIV. 
35 Vt. vasted Sb GEG 1937 I, 371 jj. 
36 Muistse Eesti linnused 1939, 94. 
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panuste vaesed jms.), osalt aga kaubaliikluse vähemast tulukusest. Ocrielae rühma 
elujõulisusest ja iseseisvusest annab tunnistust hilisem areng, mille märgid ei puudu aga ka 
rooma raua-ajal. Ocrielae rühmas esineb arvukalt Virumaale tüüpilisi esemeid, mis osutab kas 
mere- või maaühendusele. Viimasel juhul on see käinud läbi Põhja-Järvamaa, mis aga senini 
kahjuks uurimata. Selle maaühenduse olulisust võiks tõendada juba praegu asjaolu, et Harju-, 
Järva- ja Virumaal esineb rida ühiseid jooni, nagu spiraalsõrmuste rohkus, otsplaatidega 
spiraalsõrmused, mitmesugused kummitud naastud, milliste sissetungivärav näib siiski asuvat 
Ocrielae rühmas, pintsetid ja kõvernoad, naasklid. Osalt piirduvad need ühised jooned 
Virumaa suhtes ainult selle lääneosaga, nagu näitavad t.p.j. ambsõled laia jalaga ja neediga 
kaare keskel ja osa kõvernuge. Eriti Ojaveski kalme leiuaines osutab väga rohkesti 
harjupoolseid esemeid, ms. näit. spiraalsed tumesinised klaashelmed, seond-rihmakeeled jm. 
Need tõendavad küllalt ilmekalt maaühenduse olulisust ja ühtlasi ka Harjumaa poolset 
aktiivsust. Sama Harju-Järva ja Lääne-Viru tihedat läbikäimist kajastab ka asjaolu, et sel alal 
on kujunenud põhja-eesti keelemurde ühine alarühm.37 

Kuigi esialgu võiks neist ühistest joontest tuletada Virumaa tugevat kultuurilist ja 
majandusliku mõju ja hegemooniat nende naabermaakondadele, mis nivelleerib viimaste 
eripalged, ei näi see siiski olevat nii. Juba Kareda rühma puhul võisime osutada Virumaa 
mõjutugevusele ainult uue arengu algosas, mis rooma raua-aja teisel poolel redutseerub, 
peagu kadudes keskmise raua-ajal. Umbes sama arengut võime Harjumaa suhtes näha selle 
erinevusega, et juba uue arengu algosas Virumaa mõju ei tundu läänes kuigi otsustav. Näit. 
eesti seeria silmiksõlgi leidub siin ainult üksikuid, kärbissõlg Lagedilt on senini uunikum jm. 
Pirita rühm vana kohaliku tugeva asustusrühmana omab ilmselt iseseisvaid välisühendusi oma 
sadamate kaudu. Märgid ühendusest Visla-suudmega peagu puuduvad, kui selleks Harju 
rannikul mitte pidada võõrapärast kalmevormi Valklas,38 millist peale Upplandi ja muu Rootsi  
esineb ka all lõunas.39 Kuna aga Valkla kalmest saadud esemed on üldiselt tüüpilised Põhja-
Eestile, on üldse raske otsustada, kas siin on tegemist võõra- või omamaalastele kuuluvate 
haudadega. Vähemalt rooma raua-aja teisel poolel, kui mitte juba varem, on Ocrielae rühm 
olnud ühenduses mereteed kaudu Idapreisiga ja Meemelialaga, nagu võib näha t.p.j. 
ambsõlgedest, sinistest spiraalhelmestest, pronks resp. hõbevõruga piiratud sinistest 
klaasehetest, lameda keskplaadiga spiraalsõrmustest jms. Tal on olnud aga ka 
läänepoolsemaid ühendusi, võib-olla üle Ojamaa, nagu üldse Rootsiga. Sellest tunnistavad 
kõrge nõelahoidjaga sõlg, hõbespiraaltorukesed ja plaatotsised kaelavõrud ja sõrmused. 
Hiljem keskmisel raua-ajal need läänepoolsed ühendused kestavad (rihmakeel, mõned 
odaotsad), samuti ühendus Soomega (vähksõled, käevõrud, odaotsi). See Harju rühmas 
kajastuv arengu ja asustuse pidevus ja mereühenduste kontinuiteet on parimaks tõendiks 
siinse olukorra iseseisvusest, millesse Virumaal toimuv areng otsustavalt ei suuda mõjuda. 
Arengu erinevus osutab veenvalt, et kumbki Eesti põhjaranniku piirkond pole vastastikku 
sõltuv ja et kummaski tuleb otsida hoopis erinevaid tegureid, mis viivad ka erinevatele 
tulemustele. 

Eriti oluline on, et me leidude analüüsis võisime leida üksikasju, mis osutavad Harju-
Järva otseühendustele, kuna samad detailid puuduvad Virumaal ja ei saa seega olla tulnud 
sealtpoolt. Nii on vähemalt osa t.p.j. ambsõlgi tulnud Harjumaa kaudu ja üle Järvamaa 
levinud koguni lõuna poole. Seevastu Virumaale tüüpiline t.p.j. ambsõlg lamedate pindadega 
kummalgi pool jalamähist pole ulatunud Järvamaale. Harjumaa kaudu on nähtavasti tulnud ka 
kummitud naastud ja lameda keskplaadiga spiraalsõrmused, kuna harjalise keskplaadiga 
spiraalsõrmused on Virumaa erivorm. Prillspiraalripatsid on Harjul ja Järval ühised, olgu nad 
siis tulnud maa- või mereteed Eestisse. Kammornamendiga savinõutükk on Nurmsis ühine 
Lääne-Eesti rühmaga, võib olla aga vanemast ühisest juurest või siis rooma raua-aegsest Pirita 
keskusest mõjutatud. 

Üldiselt on Ocrielae keskusest tulev mõju siiski Kareda rühmas Virumaa ja 
lõunapoolse maatee kõrval tagaplaanil ja kajastub ainelises kultuuris alles rooma raua-aja 
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teisel poolel. Oluline on aga, et need ühendused keskmisel raua-ajal kestavad ja osutavad 
pidevale kaubavahetusele, kus lõunateed põhja poole rändavad metalltooted nähtavasti 
esijoones läbi Kesk-Eesti suundusid ja selle ala vahendamisest saadavaid tulusid aitasid 
suurendada. Konservatiivse ja karmi ilmega Lääne-Eesti kultuur ja asustus eesotsas 
kaubamajandusel baseeruva keskusega Pirita piirkonnas ja iseseisev ja arenemis- ning 
koloniseerimisvõimeline kompleks, mis võtab oma mõju alla osalt ka Kesk-Eesti. Kuna lähem 
vaatlus nõuaks aga juba keskmise ja noorema raua-aja ainestiku analüüsimist, lepime ainult 
vihjamisega siinkohal. Kas seigas, et järvakaid ristiusu vastuvõtmise pärast tulevad karistama 
1220.a. saarlased,40 kajastub viimaste kaubanduspoliitiline hegemoonia Kesk-Eesti üle 
nooremal raua-ajal, jäägu siinkohal lahtiseks. 

Kuigi siis Järvamaal on looduslike eeldusi läbikäimiseks Harjumaaga näivalt väga 
vähe, nägime, et tegelik olukord seda ometi ei ole. Peapõhjus seisneb Harju mererannikus. Nii 
käidi Põhja-Järvamaalt veel hiljuti hobusega Kuusalu rannikul silku jm. toomas, kuigi 
vahepealne kõvermaastik näib otsekui liiklemistõkkena. Võimalik, et Järva-Harju vahelised 
soised-metsased alad kuulusid sugukondlikkudesse suursarastesse, mis loomulikult eeldas 
teatud läbikäimist teise poolega. Hilisema sisekolonisatsiooni juures said need siis asustuse 
vastavalt sealtpoolt, missuguse sugukonna sarasesse asustamata ala varem kuulus. Seejuures 
on huvitav märkida, et rida Lõuna-Järvamaa kohanimesid esineb samal kujul Kose ja Juuru 
kihelkondades. Kuna leiuainestik on nii napp, on raske otsustada, kus umbes võisid asuda 
Harju-Järva vahelised ühendusteed. P.Johanseni järgi oli Eesti keskajal tarvitusel suvetee 
Harjust üle Voose Lehtmetsa ja Jäneda suunas, mis siin hargnes edasi Virumaale ja alla 
lõunasse üle Reinuvere ja Järva-Jaani Nurmsi asustusrühma. Järva-Jaani kohal võis sellega 
ühineda ka Virumaalt tulev Viru-Järva ühenduste peatee. Talvetee võis käia Kareda rühmast 
Harjusse ka üle Purdi-Mustla41-Ardu. Võimalik, et ka Piumetsa-Vahastu-Kuimetsa tee oli 
tarvitatav.42 

Kareda asustusrühma näeme rooma raua-ajal siis tüüpilise sisemaise keskusena, 
mille aineline jõukus sõltub eeskätt omaaegse talupoegliku transiitkaubanduse 
võimalustest ja tulukusest. Teised elatisalad ei oleks iialgi jätnud neid jälgi selliste kalmete 
ja säilivate panuste kujul, nagu need nüüd teaduslikule uurimusele avastuvad. Kogu esiajaloo 
vältel võib märgata, et puht põllundusega ja iseoma tarbeid rahuldava majanduse järjel seisev 
rahvas ei jäta enesest arvukamalt mälestusmärke, olles ühtlasi väga ebasoodsaks materjaliks 
ühiskondlike üksuste kujunemisele suuremas ulatuses. Kaubanduslik läbikäik pidi olema II-V 
sajandini niivõrd ulatuslik, et see võimaldas panusteks anda nii rohkesti metalli ja et see 
võimaldas iseseisvat metallkäsitööd. Sest viimasest näib Kareda rühmas olevat jälgi. Vrd. töö 
algosas paatina puhul öeldu. Suured õõnsad kärbissõled on võib-olla just selles keskuses välja 
kujunenud, samuti on siin nähtavasti valmistatud ketassõled lohkudega. Võimalik, et kohapeal 
on toodetud ka eesti seeria silmiksõlgi, sirge jalaga peakilpsõlgi, ratasripatseid, käevõrusid, 
sõrmuseid ja spiraalsõrmuseid, pronkshelmeid, rauast tehtud nuge jm. Vasteteta hiline 
ambsõlg (joon. 12:1) on tõenäoselt oma metallkäsitöö loodud. Oma vormimaitselt ja tehnikalt 
kuulub Kareda rühma metallkäsitöö Virumaaga ühte, erinedes täiesti Ugandi omast. 

Kogu Kesk-Eesti aineline kultuur ja kaubamajandusel baseeruv jõukus on siis täiel 
määral sõltuv ja tingitud ta kaubandusgeograafilisest asendist, kus ühendused võisid toimuda 
ainult maateed kaudu. Tema jõukus või vaesus oleneb vastavalt soodsamalt asetatud 
naaberalade rikkusest või kehvusest, sest temal on ühendused ainult nendega. Sisemaalise 
läbikäimise suurt osatähtsust on rõhutanud ka P.Johansen ajaloolise aja algul Eestis. See 
meelitas teatud liiklemissoonte ristlemis- või väravakohtadele asukaid ja kaubitsejaid ning 
andis põhjust mõninga sisemaa, tänapäeval veel ainult metsakülana püsiva koha püsiva koha 
muutumiseks asustustihedaks ja ilmselt jõukaks keskuseks. Algeliste suhete juures kestis enne 
muidugi kaua, kui teatud tee sai üldtarvitatavaks, oli aga ka seevõrra püsivam.43 Omaaegseis 

                                                           
40 LH XXIII:9. 
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oludes, kus liiklemine oli aeglane, on selge, et ühendusteede ja nende ristlemiskohtade ning 
sadamakohtade piirkonna asustus sai suhteliselt suuri tulusid. Loomulikult oli aga kõik sõltuv 
üldisemast kaubamajanduslikust konjunktuurist, nagu see raua-aja kestel toimuvas arengus on 
vägagi ilmne. 

Seega oleks üldjoontes seletatud ka Kareda asustusrühma tihedus, kus ühe küla kohta 
tuleb mitu tarandkalmet ja eeldab siis arvukat elanikkonda. Ka Valgma nimetus, mida kannab 
küla ja siit läbivoolav jõgi, mis suubub Paide jõkke, mis omakorda Türist lõuna pool ühineb 
Pärnu jõega, annab tunnistust sisemaisest sadamakohast. Tarandkalmete tihedus Valgma jõe 
piirkonnas (mis on ühtlasi Nurmsi ja Esna-Leedu asustusrühmade vahepiiriks), sunnib 
oletama, et see veetee tollal teatud osa mängis liikluses. Samas Kareda asustusrühmas 
kohtame ka ajaloolise aja algul Läti Henriku andmetel väga tihedat asustust ja suurt jõukust.44 
Kogu rühm näib sellal moodustavat ühe kihelkonna, mille algeid võimaldub siis jälgida kuni 
kivikirstkangrute ajani välja.45 See osutab ilmselt sellele soodsale asendile, mis Kareda 
rühmal sisemaa teede ristluskohana ja keskusena oli ja mis esmakordselt selgub varasel raua-
ajal ühenduses ulatuslikuma kaubamajanduse tekkimisega. On täiesti arusaadav, et Kareda 
asustusrühma ainelise kultuuri tõus sai võimalikuks alles ühe naaberala muutumisega 
võimeliseks olla aktiivne ka sisemaa suunas. Kui jätta siinkohal kõrvale seni vähe selgitatud 
eelrooma raua-aja aineline kultuur, millest Nurmsi kalme ainestikus puuduvad lähemad 
märgid peale keraamika, ja arvestada ainult puht rooma raua-aega iseloomustavat 
kultuurikihti, siis on Kareda rühma suhtes selliseks äratavaks naaberalaks Virumaa, kuna see 
ise lülitub Eesti teiste osadega võrreldes nähtavasti kõige varem uude majandusellu. 

Kareda rühma kultuurse ja majandusliku tõusu alust tuleb kalmepanuste põhjal näha 
Virumaa kaubanduslikus aktiivsuses, mis üle Järvamaa suundus lõunasse. Seega sattus 
Nurmsi rühm kohe uue arengu alguses Virumaa kultuurseks ja majanduslikuks tagamaaks, 
mis vajutas oma määrava pitseri ka Nurmsi asukate ehtimisviisile resp. rahvarõivale ja 
metallkäsitööle maitse, tehnika ja vomiilma suhtes. Võimalik, et uued metallitöötlejadki olid 
virulased. 

Peagi loovad Virumaa mõjule aga teatud määral tasakaalu lõuna poolt maateed kaudu 
põhja suunduvad ehtevormid, mis tulevad kas üle Ugandi või Sakala asustusrühmade. Nende 
kõrval jääb tõenäoselt tarvitusele ka vana Pärnu jõgikonda pidi kulgev ühendus edela- ja 
läänealadega. Veelgi hiljem tekib Kareda asustusrühmal otseühendus Pirita asustuskeskusega. 
Nende mitmekesiste ühenduste tõttu ja transiitkaubanduse järjest suureneva tulukuse tõttu 
muutub Kareda rühm järjest iseseisvamaks ja hakkab võtma oma eripärast ilmet selgi kitsal 
alal, mis meile uuritavana säilinud. Kuid just sel alal on ju käsitöö ja kaubanduse nivelleeriv 
mõju kõige tugevam! 

Järvakate asumine Kesk-Eestis on loonud neile suhteliselt kaitstud positsiooni vähemalt 
välisvaenlaste vastu, mispärast siin näit. ka linnuseid ei tunta kuigi arvukalt,46 kuigi XIII saj. 
algul järvakad (ilma Türi khk-ta) moodustasid üle 1/10 eestlastest, kes asusid 2000 
adramaal.47 Nende asend teiste omahõimuliste keskel soodustas järvakate rahulikuma ja 
kokkuleppeid otsivama iseloomu kujunemist, mis on ju ühtlasi tüüpiline just kaubitsevale 
talupoegade ühiskonnale. Nii näeme Läti Henriku kroonika valgusel, kuidas järvakate osavõtt 
muistsest vabadusvõitlusest ei vastanud kuidagi ta elanike ega jõukuse osatähtsusele muude 
eesti maakondadega võrreldes. Järvakad võitlevad sakslaste vastu ainult ühel korral, 1217.a. 
Madisepäeva lahingus,48 taanlaste vastu paaril-kolmel korral,49 samuti eestlaste vastu paaril 
korral.50 Nad ei järgne alati teiste eestlaste sõja- ja mässuüleskutsetele.51 Vastupidi, teised 
eestlased peavad neid selleks päris sõjalise jõuga sundima.52 Korduvalt alluvad järvakad ilma 
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45 Vt. vastavad keelelised andmed Suomen kulttuurihistoria 1933, 39, 43. 
46 1 kindel, 3 mittekindlat Ajalooline Ajakiri 1933, 15 (Laid). 
47 Blumfeldt 1937, 38. 
48 LH XXI:2. 
49 LH XXIII:6, XXVI:11, XXVII:3. 
50 LH XXIII:7 ja 9. 
51 LH XX:7, XXII:2 ja 8, XXIV:7, XXVI:4 ja 5. 
52 LH XXVI:6, vrd. ka saarlaste karistusretk XXIII:9. 
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otsese sõjalise surveta Riia kirikule või ordule53 ja kutsuvad ordut koguni üles sõjaretkele 
Virumaa vastu.54 Viimane on küll ilmselt kaubanduspoliitilisil motiivel teostunud. Kõik see 
annab kroonikule täielise õiguse nentida järvakate kohta, et nad on homines simplices et 
humiliores aliis Estonibus.55 Kogu selle hilisema arengu eeldused leiduvad juba varase raua-
aja olukorris, mil sõjajõule toetumine näib olevat võõras. 

Seega oleme võinud jälgida ühenduses Nurmsiga väga huvitavaid hilisemate Eesti 
maakondade omavaheliste suhete algsuundi ja nende tekkimist juba varase raua-aja olustikus. 
Näib, et isegi hilisemate kihelkondade kontuurid näivad võtvat piirjooni detailsema 
uurimistöö juures. Nagu juba korduvalt vihjatud ühenduses kivikirstkangrute eripärase 
rühmitusega ümber järvede või piki jõgesid või teatud ühendusteede ristluskohtadel ja sadama 
piirkondades, võib see olla ühenduses sugukondliku korraga, millest esialgsed kihelkonnadki 
siis teatud tervikutena oleksid arenenud.56 Hiljem sugukondade järjest suureneva 
segunemisega ja sisekolonisatsiooni arenguga muutuvad need ümber territoriaalseteks 
kogukondadeks. See arengu pidevus pole ometi seletatav ainuüksi looduslike geograafiliste 
eeldustega, vaid ka paikse asustuse kontinuiteediga alates vähemalt nooremast pronksiajast. 
Muidu oleks raske mõista, miks varase raua-aja asustuse rühmitumises, keskuste kujunemises 
ja nende orientatsioonis ühe või teise naaberpiirkonna suunas juba niivõrd ilmekalt esineb 
paralleelne olukord võrreldes noorema rauaaja ja ajaloolise aja algusega. Paises asustuses 
toimunud pidev areng selgitab peamiselt need ühtuvad kontuurjooned. 

Türi khk. asustust märkivais kivikalmeis leidub enamasti noorema raua-aja esemeid 
arvukamalt kui varasemaid. See pole nähtavasti enam juhuslik hilisem sissematmine või 
ohverdamine muistsele pühakohaks peetavale kalmele, vaid otsene pidev samade kalmete 
kasutamine sama asustusrühma poolt. Sama nähe esineb enamuses Kesk-Eesti rühma 
kivikalmetes ja tunnistab asustuse pidevust. Kareda rühma kivikalmetes leidub ka tihtipeale 
raua-aja esemeid, mõnedes koguni võrdlemisi arvukalt, nii et siingi asustuse pidevust võib 
eeldada. Vastavat Nurmsi kalme ainestikku analüüsides jõudsime siiski tulemusele, et see 
kalme nähtavasti keskmise raua-aja esimesel poolel tarvituselt ära jääb ja noorema raua-aja 
esemed pigemini ohverandidest kui matmistest pärinevad. Kuna teiste Kareda rühma kalmete 
kohta aga kaevamisplaanid ja –aruanded puuduvad, samuti enam-vähem tühjendav 
kaevamine, ei saa me sellist analüüsi nende puhul teha. Mis meid sunnib eriti väitma Nurmsi 
kalme mahajätmist, on asjaolu, et siin puuduvad peagu täiesti keskmise raua-aja 
metallkultuurile iseloomulikud uued esemevormid, nagu mitmesugused ambsõled, käe- ja 
kaelavõrud jms.57 Nurmsi ei saa enam osa sellest uuest voolust, mis uute metallvormide näol 
tungib lõuna poolt põhja suunas Eestisse. 

Ka mujal Järvamaal on keskmine rauaaeg ja noorema rauaaja esimene pool väga napilt 
esindatud. Keskmise raua-aja esemeid on leitud peale Nurmsi kalme ainult Tarbja, Valgma ja 
Purdi kalmest. Viimane on ainus koht Järvamaal, kus keskmise raua-aja uued esemevormid 
kõige arvukamalt on esindatud.58 Päinurme kalmes, kus esinevad peamiselt noorema raua-aja 
asjad; on ka keskmine raua-aeg esindatud. Lõppeks on Kesk-Järvast Kuusna kalmest saadud 
keskmise raua-aja leid. Seega aines, mis peaks iseloomustama Järvamaa keskmise raua-aja 
metallkultuuri, on peale Purdi väga juhuslik ja väheütlev. Valitsev on lõunapoolne maateed 
kulgev mõju, nagu mujalgi Eestis,59 paar eset aga osutavad ühenduste püsimisele Harjumaaga 
(või osalt Lääne-Virumaa?). On ilmne, et Järvamaalt on ära langenud kaubandusliku 
vahetalitaja osa resp. nõrgenenud tunduvalt. Selle põhjused asuvad üldise kaubamajandusliku 
konjunktuuri muutustes,60 mis üldtuntud tõsiasjadena siin vaevalt kordamist vajavad. 
Mereühenduse äralangemisel Visla-suudmega jäi Virumaa alates V sajandist sõltuvaks oma 

                                                           
53 LH XXI:6, XXVIII:7. 
54 LH XXIII:6, 7. 
55 LH XXVI:5. 
56 Vt. vastavad keelelised andmed Suomen kulttuurihistoria 1933, 39, 43. Vrd. ka lk. 191. 
57 Moora 1938a, 680. 
58 Vt. ka SMYA XL, 107 (Schmiedehelm). 
59 Moora 1938a, 681. 
60 Moora 1932, 47 jj. 
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teistest ühendustest, mis kandsid aga tagamaa ja turgude iseloomu, kuna tulukuse peasoon 
sulgus. Algas Virumaa vaesestumine, kuna ta ostujõud vähenes ka lõunast maateed tulevate 
toodete ja metalli omandamiseks. Loomulikult avaldas see omakorda mõju Järvamaa 
endistele vahendustuludele, mis Virumaa suhtes peagu kadusid VI saj. teiseks pooleks, kui 
sealne endine jõukas rannikala lakkas leidudes peegeldumast. Juba varem juhtisime 
tähelepanu, et see võib osalt tähendada ka asustuse siirdumist, kuna peale kaubatulukuse 
kadumise ka rannikuala madalapõhjased põllumaad osutusid liiga väljakurnatuiks, et endist 
asustust toita. 

Kuid siinkohal on huvitav jällegi meenutada rooma raua-aegset pilti panusterikastest ja 
–vaestest aladest ning selle kaubamajanduslikku tausta. Nimelt selgub, et kui panustevaeste 
kalmetega piirkonnad enamasti näitavad tugevat asustuspidevust, panusterikaste kalmetega 
alad osutavad Virumaal, Ugandis ja Põhja-Lätis keskmisel rauaajal (peamiselt VI saj.) 
sügavat murrangut, mis nähtavasti tähendab endise asustuse siirdumist. Nimelt mainitud 
aladel endised suured ja panusterikkad kivikalmed ei sisalda enamasti kunagi keskmise raua-
aja teise poole ja noorema raua-aja asju. Või kui viimaseid esineb, siis selgub teaduslikul 
kaevamisel, et tegemist on erakordse sissematmisega, mitte otsese kalmistuga, kuhu järjest 
maeti.61 Samadel aladel, kus endised panusterikkad kivikalmed nii täielikult tarvituselt jäävad, 
pole hiljem senini ühtki uut kivikalme ehitamist tõendatud, vaid valitsevaks matmisviisiks 
näib kujunevat maa-alune laiphaud. Põhja-Läti alal on see murrang ilmselt seotud etnilise 
muudatusega,62 mis kindlasti on ühenduses ka asustuse siirdumisega. Just endiste 
panusterikaste kivikalmete tarvituselt jäämine peegeldaks siis vastava asustusrühma resp. 
sugukonna siirdumist mujale või ka hajumist endisest tihedast asustusviisist. Kui Virumaale 
võiks veel küsimusse tulla kõrvalpõhjusena põllumaade väljakurnatus, on see näit. Ugandi 
rühmas juba vähem usutav. Selle murrangu peapõhjust tuleks siis otsida just 
kaubamajanduslikust olukorrast. 

Rooma raua-ajal Idabaltikumis valitsenud erakordselt soodus kaubamajanduslik 
konjunktuur oli võimaldanud siin esmakordselt nii ulatusliku välisühendustest sõltuvate 
varade kuhjumise. Vastavalt nende varade ja kaubatulude jagunemisele talupoeglikus 
sugukondliku rakkimiga ühiskonnas nägime siiski teatud eelispiirkondade tekkimist, mis 
vastavalt oma soodsamaile ühendustele suutsid suuremaid rikkusi koondada. See võimaldas 
neis piirkondades oma metallkäsitöö arenemise, see mõjutas neid oma peaühendusteid 
enestele kindlustama tagamaade ja turgude laiendamisega ja oma kaubandusliku mõju 
maksmapanemisega. Kogu see kaubamajanduslikust konjunktuurist soodustatud aktiivsus 
võimaldas asustustihedate piirkondade tekkimise, kus uued moevoolud kiiresti läbi lõid ja kus 
majanduslik heaolu peegeldus suurte kivikalmete väljaehitamises ja panuste rohkes 
kaasaandmises. On täiesti loomulik, et kaubamajandusliku aluse ja olustiku muutumisega pidi 
murrang toimuma. Ülalkirjeldatud murrang ongi selle tulemus. 

Kaubamajandusliku konjunktuuri järjekindla halvenemise tulemus V-VII saj. oli 
kaubandusliku elevuse ja aktiivsuse soikumine, kus rahvas pidi oma elatist hankima jälle 
ainult ürgproduktsiooni kitsal alal. Kaubandusest ja vahetalitustest ning nende kantud 
metallkäsitööst saadav tulu võimaldas rooma raua-ajal väga tihedate, selle aja kohta siin 
põhjas erakordsete asustuskeskuste tekkimist, nagu see ainuüksi põllukultuuriga tegeleva ja 
naturaalmajanduse järjest elava rahva juures poleks olnud mõeldav. Kaubatulukuse 
äralangemisega kaotas impordile rajatud kohalik metallkäsitöö oma lause ja endised 
asustustihedad piirkonnad, kus rahvaarvu tõusu endine heaolu ja tegutsemisvõimaluste avarus 
oli pidevalt soodustanud, mis kalmeteski peegeldub, osutusid järjest rohkem ülekoormatuteks. 
Selle loomulikuks tagajärjeks oli esialgu asustuse hajumine sisekolonisatsiooni kaudu, võis 
aga viia ka ulatuslikumale asustuse siirdumisele. Virumaa suhtes võibki oletada viimast, mis 
suundus üheltpoolt Soome (Hämesse?) ja teiseltpoolt pärastisele vadja alale. Nendel aladel 
aga, kus kaubamajandus oli moodustanud ainult vähemolulise kõrvaltuluallika, suutis asustus 
oma eeskätt ürgproduktsioonile rajatud olustikuga kriisi palju paremini ületada. 
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Sellele on heaks paralleeliks olukord Eestis nooremal raua-ajal ja keskajal. Teatavate 
asustuskeskuste ülekoormatust rahvaga näeme ka nooremal raua-ajal näit. Saaremaal. Seda 
võimaldas elav kaubanduslik aktiivsus, et suhteliselt primitiivse põllukultuuriga rahvas võis 
teatud piirkondades, mis põllunduseks koguni vähesoodsad, asuda nii tihedalt.63 Uue 
majanduspoliitilise olukorraga, kus meri- ja kaubaliiklus koondus täielikult maavõõraste 
kätte, kaotas pärisrahvas oma iseseisvusaja kaubatulud, millele lisandus veel talude 
majandusliku koormuse paisumine ja seega teatud alade ülekoormatuks osutuv asustus pidi 
hajuma.64 Eesti keskajal ongi märgata tugevat sisekolonisatsiooni, kus eelmised põhjused 
mängivad rahvaarvu tõusu kõrval väga olulist osa.65 Seetõttu ongi eriti tähelepanuväärne, et 
ses asustustegevuses osutavad suurt aktiivsust just saarlased,66 kes ajaloolise aja algul tänu 
meri- ja kaubaliiklusele oma majanduslikult kandejõult – adramaade arvult – vastasid täiesti 
Virumaale ja Ugandile üksikult ning Järva-Alempois-Nurmekunnale resp. Järva-Vaigale 
kokku.67 Seega oleks siin tegemist põhiarengult analoogilise olukorraga, mis tekkis keskmise 
raua-aja algul endistes rooma raua-aegsetes asustustihedates keskustes, kuigi põhjused sellal 
olid hoopis erinevad. 

On loomulik, et samad põhjused ja tulemused kanduvad üle ka panustevaestele 
piirkondadele, kuigi sealne murrang pole nii ulatuslik ja terav kui panusterikkais keskustes. 
Viimastestki näitab otsest asustuspidevust Ocrielae68 ja Kareda rühm, seda rohkem siis muu 
piirkond, kus ürgproduktsioon oli jäänud nagunii peaelatiseks. Ometi võime arvestada kogu 
maal vastavalt suuremale või vähemale asustustihedusele, mida kaubaliiklus oli soodustanud 
ja kus see tugevasti tagasi läks, asustuse hajumist ja uudisasulate rajamist endistel 
sarasmaadel. See aitab mitmeti lähemalt seletada Eesti keskmise raua-aja asustusprobleemi. 

Eesti keskmine raua-aeg, eriti VI-IX saj., on oma leiunappusega juba uurimise algusest 
peale tähelepanu äratanud ja mitmesugustele seletuskatsetele ergutanud. On ilmne, et Eesti ala 
on sellal leidudest võrdlemisi vaene ja loovas metallkäsitöös nõrk, kuigi arvukas õilismetall-
esemete hulk ja mitmesugused võõrad esemevormid osutavad siiski kaubaliiklusele, esijoones 
luna suunas. Tallgren on vihjanud võimalusele, et leidude hõredus on soomlaste Soome 
rändamise tulemuseks, kuna Eesti kaotas suure osa asustusest.69 Kuna siirdujateks on 
tihtipeale just ettevõtlikum ja aktiivsem osa rahvastikust ja et kõnesoleval ajajärgul tõesti 
siirdumist väljapoole Eestit võime oletada, siis avaldas see ilmselt teatud mõju siinse olukorra 
normaalsesse arengusse.70 Õigusega on juhitud tähelepanu aga keskmise raua-aja 
leidudekaardi (kaart 5) seletamisel nähtele, et enam-vähem kõik endised asustuspiirkonnad on 
leidudega märgitud ning leiud ilmuvad koguni täiesti uutel aladel, mis varem olid asustamata 
või nõrgalt asustatud.71 See osutab siis hoopis asustuse levikule, mille põhjust nähakse 
rahvaarvu tõusus.72 On loomulik, et rooma raua-aegne soodus majanduslik olukord põhjustas 
rahvaarvu kasvu II-V saj. jooksul, mis tarandite suurenemiseski näib peegelduvat. Kuid 
teiseltpoolt rõhutasime eelpool kaubatulukuse vähenemist või äralangemist kui peategurit 
asustuse hajumises, uudisasulate rajamises ja siirdumises. Seega keskmise rauaaja asustuse 
levik oleks peamiselt siiski asustuse hajumisnähe, rahva suundumine kaubatulude 
nõrgenedes ürgproduktsioonile. Sest millega muidu seletada endiste asustustihedate alade 
hõrenemist või tühjumist, loovate metallkäsitöö keskuste lakkamist, kaubamajanduslike 
keskuste ümberpaiknemise protsessi ja suurte kivikalmete ehitamise lõppemist. Ka Nurmsi 
kalme tarvituselt jäämine on selle asustuse hõrenemis- ja hajumisnähte tulemusi. Endine 
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Kareda rühma metallkäsitöö näib kaduvat. Struktuurikindlate kivikalmete ehitamine lõpeb 
täiesti. 

Kohalike vormide puudumine peale paari erandi on leiuvähesuse ja uute kivikalmete 
puudumise kõrval ilmseks tõendiks keskmise raua-aja metallkultuuri ja endiste 
asustusrühmade nõrkusele, võrreldes rooma raua-aja ja noorema raua-aja hilisema osaga. 
Selle põhjused on siis kaubamajanduslikku laadi. Hõbedat ja isegi kulda sisaldavate 
peitleidude, suurte relvaleidude ja arvukate imporditud metallesemevormide esinemine 
tõendab siiski teatud jõukust ja kaubaliiklust. Arvukam osa VI-IX saj. leidudest pärineb aga 
peit-, ohver- ja asulaleidudest, kuna tavalised kalmed on leiutühjad. Seega näeme jälle endist 
kivikirstkangrute aegset kommet panuste suhtes Eestis üldiseks muutuvat, mis kestab kuni X 
saj. välja. Ka selles kombes tuleb kindlasti näha üht leidude vähesuse põhjust VI-X saj. Kui 
Kirimäe ja Kunilepa on kalmeleiud, siis on seal ilmselt tegemist eriliste sõjajuhtide resp. 
vürstide haudadega, milliseid rooma raua-aegses ühiskonnas ei tuntud. Ka mõnes kivikalmes 
esinevad keskm. raua-aja leiud näivad vahel moodustavat ühise kompleksi, mis võiks 
moodustada ühe haua panused (näit. Purdi). 

Me seisame siin ilmselt ühiskondliku arengu eel, mida registreerivad vürstihauad, 
peitleiud, relvaleidude ilmumine panustena ja suurte sooleidudena ning uute sugukondlike 
linnuste rajamine (Iru, Peedu), mis kõik algavad umbes V-VI saj. vahetusel. Kuna sama ajaga 
langeb ühte suurte tarandkalmete ehituselt ärajäämine ja panuste lakkamine või äärmiselt 
napiksjäämine tavalistes haudades, siis on need ilmselt kõik nähted, mida koos eelpool 
käsitletud kaubamajanduse muudatustega ja asustuse hajumis- ja siirdumisnähetega tuleb 
võtta ühise probleemistikuna. On ilmne, et ühiskond muutub raskenevais majanduslikes 
oludes sõjakamaks, tekivad sugukondade vahelised kokkupõrked kaubateede, turgude ja võib-
olla tagamaade arvel, kivikalmete asemel peab jõudu pingutama linnuste rajamiseks ja 
korrashoiuks, endine kaubitsev võrdvaba talupoegkond asendub pikkamisi sõjalise 
demokraatiaga, kus üksikisikuil ja sugukonnapeadel on võimalus asuda juhtimisele. Suurema 
asustuseliikuvuse ja sõjalise tegevuse tõttu tekib endise sugukondliku korra ümberkujunemine 
sugukondade segunemise teel territoriaalseteks kogukondadeks. Alles kogu selle 
probleemistiku mitmepalgelisuse täisvalgustusel jõuaksime välja vastava aja ajaloolise arengu 
üldjoonteni, milleks meid hävimisest säilinud muistse elu loomingu ja aktiivsuse pärad 
ühekülgsusest ja nappusest hoolimata kohustavad. 
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10. ROOMA RAUA-AEGSETE LEIDUDE NIMESTIK EESTIS 
 

Kaart 4 
 
Leiukohad on korraldatud tähestikulises järjekorras. Leiukohanimeks on valitud 

tavaliselt küla või end. mõisa, nüüd asunduse, nimi või kui need puuduvad, siis talu nimi (eriti 
Lõuna-Eestis). Kui aga leid on saanud kirjanduses juba tuttavaks mingi muu nimega, on seda 
kasutatud. Et kergendada saksakeelses kirjanduses kasutatud leiukohanimede ühendamist 
eestikeelses kirjanduses kasutatavatega, on suuremate ja tuntumate kalmete saksakeelsed 
nimed antud viitega eestikeelsele. Samuti on antud iga kihelkonna puhul viited sealt 
pärinevatele leiukohtadele, et kergendada maa-alalise leviku ülevaate saamist. Praegust 
haldusjaotust (vallad, maakonnad) pole antud, kuna aluseks on võetud endised kihelkonnad, 
mille juured on tihtipeale esiajaloolisse aega tagasi jälgitavad. 

Peale leiukohaandmete on antud muuseum ja võimalikult alanumbrite arv, kuigi seal 
tihtipeale on hulgas ka hilisemaid leide, mõnes leius koguni valdav enamus. Ainult trükitu 
kirjandus on mainitud, kuna AI-s leiduvad andmed pole nimetatud. Lõppeks on püütud 
määrata leiulaad, kas juhus-, üksik- või kaevamisleid ja mis liiki kalmest. Nimestikku on 
võetud ka mõned leiukohad, kus esemed pole veel küllalt hästi dateeritavad, nagu näit 
prillspiraaloimuehted, mõned raudkäevõrud j.m., mis võivad siiski kuuluda ka eelrooma raua-
aega. 
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34-35, 189-191; SMYA VI, 188, 194; Jung 1910, 176-179. 5 kivikalmet, neist ühel Kabala 
vallamaja, nr. 2-4 kaevas J.Jung 1878.a., nr. 4 olnud kivikangur, praegu lõhutud, nr. 2 kannab 
nime “Raadikumägi”, kujult kolmeosane, igaüks ümmargune. 

Arkna ms. Rakvere khk. EmKÜ 104:1-43. Beitr.Estl. VI, 388, 481; Hausmann 1909, 
16. Juhusleiud kahe kivikalme põllukstegemisel 1887.a. 

Aruküla, Lepiku tl. Jüri khk. EmKÜ 44:1-5. Hausmann 1909, 9. Laipmatus kivikangru 
all, avas talumees Hans Lehtmann 1905.a. 

Asva kl. Tumma tl. “Linnamäe põld”, Pöide khk. AI 2787:1-31; 3307:1-325; 3658:1-
730; 3799:1-470. Muistse Eesti linnused 1939, 17 jj. Linnus-asula hilispronksiajast ja varasest 
raua-ajast, kaevas R.Indreko 1931, 1934, 1938 ja 1939.a. 

Audru khk. vt. Lindi. 
Avispää kl. Väike-Maarja khk. AI 2643:137, 304. Juhusleiud kivikangrust põllul. 
Ayakar vt. Kivivare. 
Edise vt. Kukruse. 
Eigstfer vr. Taadikvere. 
Essu ms. (Jess) Haljala khk. EmKÜ 83:1-250; ÕES 2343 (kas sellest või teistest Essu 

kalmetest?); Kivikalme (nr. 1), Selja jõe ligidal põllul, avanud Essu mõisa omanik parun 
Ungern. 



 203

Essu ms. Haljala khk. EmKÜ 84:1-3. Kivikangur (nr. 2) kõrgel glindiserval, hävitatud, 
hiljem 1902.a. leidis parun Ungern sealt 3 eset ja põletatud luid. 

Essu ms. Haljala khk. EmKÜ 86:1-10. Sb GEG 1905, XXVI. Kivikalme (nr. 4), 
kaevasid parun Ungern, dr. Schlüter ja M.Hansen 1905.a. Vt. Põdruse. 

Faeht vt. Väo. 
Hageri khk. vt. Oru. 
Haljala khk. vt. Essu, Põdruse, Salatse, Selja, Vihula. 
Halliste khk. vt. Taru. 
Hanila khk. vt. Kõmsi, Virtsu. 
Hannuste kl. Jaan Kalbi tl. Rõuge khk. AI 2767:1-27; 3422. Moora 1938a, 9. 

Kivikalme, osalt juhusleide põlluksharimisel, osalt kaevas E.Laid 1931.a. 
Hargla khk. vt. Ruusasaare. 
Harju-Jaani khk. vt. Perila. 
Harju-Madise khk. vt. Leetsi, Pakre. 
Harku turbaraba, Keila khk. AI 3345. Juhusleid turbavõtmisel põhjast umb. 1,5 m 

sügavuselt. 
Heimtali ms. Paistu khk. Vilj.m., tahv. 87:12, varem 12. Jb Fellin 1895, 28, 33 jj.; 

1896, 8. Maa-alune kivikalme, osalt juhusleiud, osalt R.Hausmann’i kaevamisel 1895.a. 
Helme vt. Nägutsi. 
Holstre ms. Paistu khk. Leiud kaotsis. Verh. GEG VI:3-4, 266; Sb GEG 1874, 65. 

Kivikangur, kaevas J.v.Sivers 1844, lähedal olnud veel teine kivikalme. 
Huuksi ms. Peetri khk. Paide m. 1-23. Sb GEJA, 54 jj.; Jung 1910, 29. 2 kivikalmet, 

mis hävitatud Koigi vallamaja ehitamisel, suur osa asju kadunud. 
Häädemeeste khk. Rooma münt Augustuse ajast. Berl. Verh. 1891, 225. 

(Droimannsdorf bei Salis). 
Iila kl. Hiiemäe tl. “Kalmuvare” Viru-Nigula khk. AI 2470:5-6; 3358:1-327. Verh. 

GEG XXX, 633 jj.; Jung 1910, 124. Tarandikkalmistu põllul, kaevas osalt M.Schmiedehelm 
1935.a. 

Iira vt. Kuusiku. 
Ilpla Kalmu kl. ja tl. Püha khk. AI Kur.m. 1:194-196. Noorema raua-aja kalmistu (AI 

Kur.m. I:231; AI 3822:310-391). 
Ilmavere Pilistvere khk. Pärnu m. (?). Sb Pernau I, 48; Sb GEG 1878, 35-36. Dr. Bolz 

kinkinud muuseumile ühe kaarsõle. 
Jaagu tl. Kambja khk. ÕES 2339:1-25. Sb GEG 1886, 131 jj.; 1907, 66 jj. 

Tarandikkalmistu, osalt kaevati 1886.a., lõpulikult dr. Schlüteri jt. poolt 1907.a. 
Jaagupi tl. “Kivistik” (kunagi olnud kabel) Voika oja lõuna pool ääres, Nõo khk. ÕES 

1659; 1660; 1702:1-38; 2259; AI 3236:1-768; 3781. RK 375; Sb GEG 1887, 90, 120 jj, 142 
jj.; 1902, 33. Tarandikkalmistu, osalt juhusleiud, kaevasid G.Loeschke jt. 1887.a. (s.a. hiljem 
veel J.Paulmeister) ja H.Moora, A.Vassar ja E.Ariste 1933.-1935. ja 1938.a. 

Jess vt. Essu. 
Johannishof vt. Rae. 
Juusa, Ihamaru-Karaski ja Tartre-Võru teelahkme edela-nurgas, Kanepi khk. AI 

2451:2. Juhusleid kivikalmest. 
Jõelähtme khk. vt. Rootsi, Saha, Viimsi, Väo. 
Jõhvi khk. vt. Järve, Kohtla, Kukruse, Peeri, Päite, Toila, Vahavere. 
Jõhvi khk. Pärnu m. 1835:1-4; AI 2643:129, 153-155 (?); Juhusleiud, lk. Teadmata. Nr. 

153-155 kohta teade, et “Koila kl.”, mille nimelist aga Jõhvi khk. pole, vaid Viru-Nigula khk; 
võib olla Toila? Pärnu m. 1835: “Dorf Jewe, in einem alten Steingrab.” 

Jõhvi ümbrusest. AI 3846:1-7. Lk. Teadmata, ostetud Dörpholz’i antikvariaadist 
Narvas. 

Jäbara as. “Kärrismägi”, Lüganuse khk. AI 2834:1-54; 3737:1-38. Juhusleiud 
“Kärrismäe” kalmetest, osalt põllutöödel. 

Jäbara “Kärrismägi”, kalme A, Lüganuse khk. AI 2570:1-33. Sb GEG 1925, 119 jj. 
Kivikirstkangur, kaevas M.Schmiedehelm 1925.a. Kogu Kärrismägi asub keset põlde. 
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Jäbara “Kärrismägi”, kalme B, Lüganuse khk. AI 2571:1-5; 3172:1-1164. 
Tarandikkalmistu, kaevas M.Schmiedehelm 1933.-1934.a. 

Jäbara “Kärrismägi”, kalme C, Lüganuse khk. AI 2617:1-225. Tarandikkalmistu koos 
kivikirsthaudadega, kaevas M.Schmiedehelm 1927.a. 

Jäbara “Kärrismägi”, kalme E, Lüganuse khk. AI 2604:1-523. ESA III, 93 jj. 
Tarandkalmistu, kaevas M.Schmiedehelm 1926.a. 

Jämaja khk. vt. Karuste, Läbara. 
Jämaja kl. Sepa tl. “Kiivripõllu”, Jämaja khk. AI 2601:11, 12; osa kadunud. 

Kivikalme?, juhusleiud ja tehtud A.M.Tallgreni poolt 1926.a. 
Järni kl. Liiva tl. “Kabelimägi”, Rakvere khk. AI 2519:1-33. Juhusleiud kivikalmest. 

Vrd. Reinapi 2521. 
Järva-Jaani vt. Kardina. 
Järva-Madise vt. Aravete. 
Järve ms. (Türpsal) Jõhvi khk. EmKÜ 111:1-88. Hausmann 1896, 3 jj.; RK 390. 

Tarandkalmistu põllul, kaevas R.Hausmann jt. 1895.a. 
Järve ms. Jõhvi khk. EmKÜ 112:1-15. Hausmann 1896, 7; Beitr.Estl. V, 107. 

Kivikangur, kaevas A.v.Howen 1895.a., umb. 20 m lääne pool Hausmanni kaevatud 
tarandikkalmet. 

Järve kl. Friedenthali tl. Jõhvi khk. AI 3596:1-6. Juhusleid ülesküntavast kivikalmest. 
Järve kl. Kangru tl. Jõhvi khk. AI 3608:1-2. Juhusleid ülesküntavast kivikalmest. 
Jüri khk. vt. Aruküla, Kurna, Lagedi, Lehmja, Rae, Vaskjala. 
Jüri kiriku juurest, Jüri khk. AI 3542:2. Üksikleid; teade, et leitud koos noorema raua-

aja rinnakeega ja hilise nööbiga kivi alt, on vähe tõenäoline (O.Tammereid’i end. kogust). 
Kaagvere ms. Võnnu khk. ÕES 1899. Sb GEG 1895, 29. Üksikleid (raudkelt) 

kündmisel 1894.a. Läheduses olevat kivikangruid. 
Kaarna khk. vt. Loona, Piila. 
Kaavere ms. Põltsamaa khk. Sb GEG 1878, 206 jj. 2 kivikalmet “pinkidega”, hävitatud. 
Kabina Tartu-Maarja khk. Augustus Severuse münt. Grewingk Zur Arch. des Balticum 

II, 37 (Archiv f. Anthrop. X, 305). 
Kadjaste kl. Sepa tl. Vändra khk. AI 2596:1-61. Kivikalme, osalt peremehe leitud 

põllukstegemisel, kaevas R.Indreko 1926.a. 
Kadrina khk. vt. Ama, Ojaveski, Saukste. 
Kahala kl. Peetri khk. Paide m. 1-6. Võib-olla Lääne tl. kivikalmest? 
Kahala kl. Lääne tl. Peetri khk. Paide m. 1-23; 1-20; 1-23. Sb GEJA, 53 jj. Juhusleiud 2 

kivikalmest, neist üks “Veskimägi” 1903.a. oli 3 kivikalmet, praegu säilib üks, põhja pool 
Paide-Koeru teed. 

Kalvi (Põddes) Viru-Nigula khk. EmKÜ 92:1-8. Jung 1910, 124 (?). Juhusleid kalmest 
(?). 

Kambja khk. vt. Jaagu, Paali. 
Kambja (Camby Pastorat). ÕES 1382:1-15. Saadud krahv Sivers’ilt 1880.a. 
Kambja ms. Kambja khk. ÕES 1996:1-176. RK 378-379; Sb GEG 1879, 184; 1886, 

108, 125, 131-140, 197; 1890, 95, 124; 1891, 89 jj. Grewingki plaan 1884.a. Hausmanni oma 
1890.a. Tarandikkalmistu põllul, kaevati Hasselblatti ja Gernhardti poolt 1879.a., Grewingki 
poolt 1884.a., ÕES arheol. Ekskursioonil 1886.a. ja R.Hausmanni poolt 1890. Kalme ei ole 
veel täiesti läbi kaevatud. 

Kanepi khk. vt. Juusa, Kooraste, Matu-Märdi, Mügra, Pikkjärve. 
Kanepi khk. Pärnu m. 2634:1-44. Juhusleiud, lk. teadmata (enamasti noorem raua-aeg). 
Kannuka kl. E.Sebari tl. Vaivara khk. AI 3643. Juhusleid kalmest. 
Kantsi kl. Kiisa tl. Muhu. AI 2643:145. Üksikleid põllust. 
Kardina ms., Järva-Jaani khk. EmKÜ 113:1-124. Hausmann 1909, 16. Kivikangur, leid 

tehtud põllukstegemisel (muuseumi saadud 1899.a.). 
Kardla kl. Aadu tl. Tartu-Maarja khk. ÕES 2415 a:1-7; b:1-11; c:1-16. Sb GEG 1912, 7 

jj.; Baltische Studien 1914, 97 jj. Juhusleiud kivikalme põllukstegemisel 1911.a. 
Karja khk. vt. Laugu. 
Karksi khk. vt. Tauga, Ülpre. 
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Karuse khk. vt. Pajumaa. 
Karuste kl. Lassi tl. “Kahuste” e. “Kahusaadu”, Jämaja khk. AI 3882:1-20. 

Kiviringkalme, kaevas A.Vassar 1940.a. 
Kavastu Tartu-Maarja khk. Riia toomm. Sb GEG 1905, 64. Juhusleid turbarabast 

1902.a. umb. 4 jala süg. 
Kehala kl. Kärbu tl. Viru-Jaagupi khk. Kivikalmeleid, kaevas taluom. 1904.a., leid 

kadunud. 
Kehtna ms. Rapla khk. EmKÜ 259:1-7. Tarandkangur (?), leiud teinud pastor J.Brasche 

1907.a. proovikaevamisel. 
Keila khk. vt. Harku, Rannamõisa. 
Kihelkonna khk. vt. Pidula. 
Kiiu Kolga tl. Kuusalu khk. EmKÜ 71:1-5. Ebert 1913, 528. Peitleid, tehtud kivi alt 

1903.a. 
Kivivare tl. (Ayakar) Rõngu khk. ÕES 1872; 1881, 2011:1-67. RK 373; Sb GEG 1894, 

110, 136, 182, 184, 192; 1896, 136 jj. Tarandikkalmistu põllul, mille lähedal veel 3 
kivikalmet asuvad “Linnamäe” juures, kaevas J.Sitzka 1894 ja 1895.a. Nr. 1881 on saadud 
kivikalme lähedalt. 

Kobratu kl. Matsi tl. “Kabelimägi” Äksi khk. AI 3357:1-351 (ÕES 2248-2249 ainult 
noor. raua-aja asjad, vanemad noor. raua-aja asjad leitud kruusavõtmisel, vt. Sb GEG 1900, 
134 jj.). Kivikalme põllul, kaevasid R.Hausmann j.t. 1900.a.; H.Moora ja A.Vassar 1935.a. ja 
M.Schmiedehelm 1937.a. 

Kodavere khk. vt. Kokora, Lahepera. 
Koeru khk. vt. Lutsu. 
Koeru khk. Sb GEG 1907, 111. Kivikangru põllukstegemisel leitud 6 rooma münti. 
Kohtla Jõhvi khk. AI 2726:2-3. Juhusleiud arvatavasti põllukstegemisel. 
Kohtla as. Kuusiku tl. Jõhvi khk. AI 3905:1-51. Juhusleiud põllutöödel 1921.-1940.a. 
Koila kl. Punga tl. Viru-Nigula khk. AI 2716:12. Juhusleid kivikalmest kündmisel 

1925.a. 
Kokora Kodavere khk. 3 rooma münti j.t. asju. Sb GEG 1907, 112. Mõisnik olevat 

välja kaevanud kääpast ühes muude asjadega. 
Kooraste ms. (või kl?) Varetipalu, Kanepi khk. Vilj.m. 54 (end. 9):1-4. Jb Fellin 1896-

99, 26. Juhusleiud kivikalmest, ostetud J.Jung’ilt 1898. 
Kriimani ms. Võnnu khk. ÕES 1270:a-c. Sb GEG 1877, 103, 104. Kivikalme, leiud 

tehtud selle põllukstegemisel. 
Kuckers vt. Peeri. 
Kukruse ms. Jõhvi khk. või Üksnurme “Vareteväli”, Keila khk. EmKÜ 68-89:1-42. RK 

710-711; Hansen Inländische Altertümer, lk. III; Brieflade I:2, lk. VI. Leitud 25.VI.1848.a. 
“an 5 Skeletten beim Grabenschneiden unweit der Grenze zwischen Kuckers und Etz hart an 
der landstrasse… auf einem kleinen Hügel”. 1851.a. vahetas suurema osa esemeist Th.v.Toll 
EmKÜ-ga pärgamentürikute vastu, jättes enesele 9 eset. EmKÜ-s segunesid Kukruse leiud 
Üksnurme omadega, kusjuures Tolli käest saadud esemete leiukohana märgiti “Schlosse Etz” 
ning on mainitud Edise leidudena senini ka teaduslikus kirjanduses. 

Kunda Viru-Nigula khk. EmKÜ 89:115. Juhusleid merglikaevandusest. 
Kunda “Hiiemägi”, Viru-Nigula khk. AI 3409. Juhusleid kivikalmest 1936.a. 
Kunda-Malla kl. Kelleraugu tl. Viru-Nigula khk. AI 3352:1-9; 3405:1-5. Kivikangrud, 

leiud osalt kündmisel, 3 väikest kangrut kaevas M.Schmiedehelm 1935.a. 
Kurla kl. Määru tl. Pilistvere khk. Ajal.m.Moskva (või antrop. seltsi m.?); EmKÜ 149:1-6; AI 
2540:2-3; 3108. Sb GEG 1876, 186 jj.; 1878, 33 jj., 151, 187 jj. 196; 1897, 35 jj.; SMYA VI, 
192 jj.; Jung 1898, 176 jj.; Штида. Раскопки в Лифл. губернии, lk. 1. 

Tarandikkalmistu põllul, kaevas J.Jung 1878.a., praegu täiesti põlluks tehtud. 
Kurla kl. Villemi tl. Pilistvere khk. Moskva ajal. või antrop. Seltsi m. Sb GEG 1876, 

186; 1878, 34, 188-189, 196; SMYA VI, 188, 193; Jung 1898, 177. Tarandikkalmistu põllul, 
kaevas J.Jung 1878.a. 
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Kurna ms. Tohvri tl. “Hundiaugumägi”, Jüri khk. EmKÜ 29:1-289. Friedenthal 1911. 
Tarandkalme (“Hügel I”), osalt põlluks hakatud tegeme 1909.a., kaevas A.Friedenthal 1909. 
ja 1911.a. 

Kurna ms. Papi tl. Jüri khk. EmKÜ 30:1-69. Friedenthal 1911, 1, 41 jj. Tarandkalme 
(“Hügel II”), osalt põlluks hakatud tegema, kaevas A.Friedenthal 1910.a. 

Kurna ms. Papi ja Mihkli tl. piiril Jüri khk. EmKÜ 31, 255:1-33. Friedenthal 1911, 1, 
51 jj. Kivikalme põllul (“Hügel III”), kaevas osaliselt A.Friedenthal 1910., 1911 ja 1913.a. 

Kurna ms. Tohvre tl. Jüri khk. EmKÜ 32:1-5. Friedenthal 1911, 1, 62. Kivikangur 
(“Hügel IV”), kaevasid osalt praost R.v.Winkler ja A.v.Howen 1899.a. ja A.Friedenthal 
1910.a. 

Kutsala kl. Viru-Nigula khk. AI 2485:15. Lähemad leiuteated puuduvad. 
Kuude kl. ja tl. Viljandi khk. EmKÜ 151:1-14; Vilj.m. tahv. 1-47; AI 2524:26-49; 

3482:1-3. RK 659-666; Jb Fellin 1895, 28, 29 jj.; 1896, 7, 9. Kivikalme põllul, osalt 
juhusleiud talupoegade poolt, osalt kaevanud R.Hausmann 1895.a. ja Th.v.Hiekhoff ja 
A.Knüpffer 1896.a. Enamus leide noorem. raua-ajast ja ajaloolisest ajast. 

Kuura kl. Kalmumäe tl. Viru-Nigula khk. Ai 3484:1-5. Kivikangur, kaevas 
M.Schmiedehelm 1935.a. 

Kuusalu khk. vt. Kiiu, Muuksi, Uuri, Valkla. 
Kuusiku ms. Rapla khk. EmKÜ 300. 2 lõhutud kivikangrut põllul, neist “Hügel I” 

lõhutud kartulikoopa sisseehitamisega, kaevas A.Friedenthal 1921.a. Kas see on sama Iiraküla 
kalmega, kus Friedenthal olla kaevanud 1921.a.? 

Kõmsi veneusu kiriku ligidal “Kalmete päälne”, Hanila khk. EmKÜ 262:1-9. 
Beitr.Estl. IX, 112 jj. Tarandikkalmistu loopealsel, kaevas osaliselt A.Friedenthal 1914.a. 
(Neu-Werder). 

Kõpu khk. vt. Metsaküla. 
Kõpu kl. Pihla tl. Reigi khk. AI 3909:1-29. Kivikirstkangur, kaevas M.Schmiedehelm 

1941.a. 
Kõõre vt. Taadikvere. 
Käbiküla Jakobi tl. Rapla khk. EmKÜ 260:1-6. Moora 1938a, 478. Väike kivikalme 

(“Hügel I”), leiud teinud pastor J.Brasche 1907.a. proovikaevamisel. Samaaegne v.-o. kalme 
II, leitud lihtsad savinõutükid EmKÜ 362. 

Kärde ms. nn. Alliku metsas Laiuse khk. ÕES 1918:1-33. RK 380; Sb Riga 1895, 135; 
Sb GEG 1889, 108; 1895, 75 jj., 82. 2 kivikalmet, nr. 2 (metsa all) kaevasid C.Duhmberg ja 
L.v. Schroeder 1889.a. (nr. 23-33 leiud osalt, osalt aga ostetud juhusleidudena talupoegadelt), 
nr. 1 (põllul) kaevasid R.Hausmann ja K.v.Lövis of Menar 1895.a. (nr. 1-22). 

Kärevere ms. Türi khk. EmKÜ 124; Vilj.m. tahv. 59 (end. 15):1-5. Jung 1910, 13; Jb 
Fellin 1896/99, 45. Juhusleiud kivikalmest, mis praegu peagu tervenisti põlluks tehtud. 

Kärla khk. vt. Paiküla. 
Künnapõhja kl. Sopeotsa tl. Vaivara khk. (Jõhvi khk?). AI 3791:1-33; 3854:1-10. 

Kivikalme, juhusleiud ja D.Paurmann’i poolt kaevatud 1939.a. 
Laakt vt. Lagedi. 
Laanemõisa kl. Kärdi tl. Rakvere khk. AI 3489:1-5. Juhusleiud. 
Laanemõisa kl. Saukse tl. Rakvere khk. AI 3447:1-17. Juhusleiud põllult kivikalmest 

1932.-1935.a. 
Laekvere kl. Veski ja Möldre tl. “Ristikivi küngas” Simuna khk. AI 2547:1. Juhusleid 

kivikalme kivide äravedamisel. 
Lagedi ms. (Laakt), Jüri khk. EmKÜ 13-16, 25-27 (kokku 462 üksiknumbrit); AI 

2520:1-27; 2638:1-4. Spreckelsen 1928. 16 kivikalmet põllul, Pirita jõest ida pool, neist 9-sas 
kivikirstud, nr. 5, 7, 12-13 ja 16 kirstuta kivikangrud, nr. 14-15 tarandkalmed, kaevas 
A.Spreckelsen 1906.-1910.a. Rooma raua-aega kuuluvaid leide peagu igast kalmest, eriti aga 
kalmest nr. 13-15. 

Lagedi as. Riismani tl. Jüri khk. AI 3496, 3498. Juhusleiud lõhutud kivikangrust, osalt 
kruusavedamisel. 
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Lahepera kl. Kabeli tl. Kodavere khk. ÕES 1984:1-138; 2515:1-13. RK 687 ja lk. LXII; 
Sb GEG 1894, 157, 181; 1895, 75; 1896, 38 jj. Tarandikkalmistu põllul, kaevasid 
R.Hausmann ja J.Sitzka 1895.a. Samas maa-alune laipkalmistu nooremast raua-ajast. 

Laiuse khk. vt. Kärde, Paduvere, Ripuka. 
Laugu as. Karja khk. AI 3587. Sb GEG 1937:I, 372 jj. Juhusleid kruusaaugust. 
Leedu karjamõis (Äivere järgi), Anna khk. Paide m. 1-52. Sb GEJA, 58 jj. 

Kaevamisleid 1910-1911.a. kivikalmest, millest säilib 3 osa. Keskel olnud tuuleveski. 
Leetsi kl. Kadaku tl. “Varesmägi” Harju-Madise khk. AI 2534:4. Juhusleiud 

kivikalmest, mis osalt lõhutud. 
Leetsi kl. Lepiku tl. “Kirikumägi”, Harju-Madise khk. Leiud kadunud. Hävitatud 

kivikalme talu kohal ja õues. 
Lehmja ms. Jüri khk. EmKÜ 254:1-2. Väike kivikalme “Sarapikus”, millel tehtud 

proovikaevamine 1913.a. 
Liimala kl. Kippari tl. “Kivikalmuvare” Lüganuse khk. Pärnu m. 1829:1-12; AI 

2572:1-2; 2673:1-19; 2823:1-18; 2829:1-2; 3738:1; 5740. Juhusleiud kolmest hävitatud 
kivikalmest, mis põlluks tehtud, ainult lõunapoolsemast alles väike osa. Igas kivikalmest 
olnud munakividest kirst, all paeplaadid ja nende all luustikud. 

Liimala kl. Otto Kullerkupu maalt, Lüganuse khk. AI 3774:1-2. Peitleid (?) – juhusleid 
põllutööde juures, põllul on rida suuri kive. 

Lindi ms. Audru khk. Pärnu m. 2584:1-8. End. mõisa aiast leid tehtud a. 1907, praegu 
aia kohal algkoolihoone. 

Linnamäe ms. Hargi tl. Urvaste khk. Pärnu m. 1839:1-13. Lõhutud kivikalmest põllul. 
Loona kl. Kaarma khk. Riia toomm. tahv. 96. Šnore 1930, tahv. IX:12. Kalmeleid. 
Luige karjams. Sarapuu tl. “Sarapuumägi”, Põltsamaa khk. Vilj.m., tahv. 92 (end. 

16):1-10; ÕES 1109:1-8; 1871:1-75; 1999:1-31; 1999 a:1-2. RK 682; Sb GEG 1873, 42 jj.; 
1892, 86; 1894, 57-66, 182; 1895, 75; 1896, 39, 121 jj.; Jb Fellin 1896/99, 8. Kivikalme 
põllul, osalt juhusleiud, osalt kaevas C.Grewingk ja N.v.Wahl 1873.a., R.Hausmann ja 
N.v.Wahl 1892. ja R.Hausmann 1895. ja 1896.a. 

Luige kl. Põltsamaa khk. ÕES 2020:1-14. Sb GEG 1896, 121. Kivikalme 
“Sarapuumäe” lähidal, kaevas N.v.Wahl 1895.a., kivid veeti ära 1896.a. 

Lulli tl. Rõuge khk. AI 2513:51. Üksikleid. Kohapeal Lulli tl. tundmatu, v.o. Pülli? 
Lutsu metsas Nahkanuia kl. ligidal Pala jõe par. kaldal “Kirikumägi”, Keeru khk. AI 

2513:71; 2524:56-57. Jung 1910, 33. Juhusleiud kivikalmest. 
Lõõla kl. Mihkli tl. Türi khk. Paide m. 1-48; 1-8. Sb GEJA, 51 jj. Juhusleiud 

kivikalmetest. Praegu alles 5 kivikalmet, neist 2 kiviringkangrut. 
Lõõla kl. Pardimäe tl. Türi khk. Paide m. 1-3; AI 2597:1-13. Kivikalme põllul, kaevas 

R.Indreko 1926.a. (1924.a. kaevanud Paidest keegi abiõpetaja). 
Läbara kl. “Taudiku põld”, Jämaja khk. AI 2703:1-6. Kivikalme, kaevas H.Moora 

1927.a. Põld kuulub Hänga kl. Männiku tl. juurde. 
Lüganuse khk. vt. Aa, Jäbara, Liimala, Mustmätta, Napa, Purtse-Matka, Püssi, Saka. 
Malla Viru-Nigula khk. Ajal.m.Moskva. Hausmann 1896, 18 jj.; Sb GEG 1897, 32 jj. 

Leiud saadud juba 1889.a., kuid kõik lähemad leiuteated puuduvad. 
Malla ms. Viru-Nigula khk. EmKÜ 90:1-6. Juhuleiud mõisapõllult, tõenäoselt 

kivikalmest. Vt. ka Viru-Nigula khk. (EmKÜ 91). 
Matu-Märdi tl. Pikkjärve loodekaldal, Kanepi khk. Leiud (jämedaid savinõutükke, 2 

pronkshelmest raudtraadil ja 1 pronks kärbissõlg, 6 cm pikk, nagu Archiv f. Anthrop.X, tahv. 
II:1, ühel peal okste otsad auguga) jäänud teadmata kuhu. Grewingki aruanne AI-s. 
Tarandikkalmistu (5 tarandit), kaevad C.Grewingk 1885.a. (?). Põhja pool kuusemetsa all 
teine kivikalme. 

Metsaküla Saunamär tl. Kõpu khk. AI 2513:88. Baltische Studien 1914, 45 jj. Juhusleid 
põllukraavist umb. 4 jala süg. 1880.a. ümber koos peenema pr.-võruga, mis kadunud. 

Mikuri vt. Oru. 
Muhu vt. Kantsi. 
Muhu. Rooma münt. Grewingk Zur Arch.des Balticum II, 37 (Archiv f. Anthrop. X, 

305). 
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Mustjala khk. AI Kur.m. 55. Sb GEG 1937:I, 376. Üksikleid, saadud 1870.a. 
Mustmätta kl. Puusepa tl. Lüganuse khk. AI 3890:1-16. Peitleid, saadud uudismaa 

äestamisel 1940.a. 
Muuksi kl. Sepa tl. Kuusalu khk. AI Sb GEG 1937:I, 304 jj. Kiviringkangur, kaevas 

A.Vassar 1937.a. 
Mödriku kl. Kelu resp. Kalmu tl. Viru-Jaagupi khk. Esemed leidja käes. Juhusleiud 

hävitatud kivikalmest kaevas taluom. 1924.a. 
Mõhkküla Pinta tl. Põltsamaa khk. AI 2743:1-12. Juhusleiud kivikalmest varanduste 

otsimisel, samast varemgi esemeid leitud, mis kadunud. Lk. pole päris kindel, teade, et Vana-
Põltsamaa vl. 

Mäletjärve kl. Metsa tl. Võnnu khk. AI 3928:1. Tarandkalme, kaevas A.Vassar 1942.a. 
Mügra krjms. Kanepi khk. Vilj.m.49:1-7. Juhusleid, arvatavasti kivikalmest. 
Napa veski lähedal Lüganuse khk. EmKÜ. 7 kivikalmet, neist 5 kivikirstkangrut, kaks 

aga nähtavasti tarandkalmed, kaevas osaliselt A.Friedenthal 1927.a. 
Neu-Werder vt. Kõmsi. 
Nurmsi kl. Jalapuu t. “Kirikumägi”, Peetri khk. Paide m. 1-40; AI 2432:1-53; 2481:1-

168; 2486:1-216; 2533:1-178; 3323:1-233. Jung 1910, 29; Sb GEJA, 56 jj.; Tallgren 1922, 84 
jj.; 1925, 39. Sb GEG 1921, 61 jj., 64, 87; 1923, 88 jm. Tarandikkalmistu, kaevati 1905 ja 
1907.a.; A.M.Tallgren 1921.-1922.a.; H.Moora 1922-1923.a.; A.Vassar 1934.-1935.a. 

Nõo khk. vt. Aiamaa, Jaagupi, Tamsa, Unipiha. 
Nägutsi resp. Nagristi tl. Veisjärve kaldal, Helme khk. AI 2513:31. Juhusleid kahest 

lõhutud kivikalmest põllul. 
Oisu kl. Köstri tl. Türi khk. EmKÜ 291:1-2. Jung 1910, 13. Juhusleiud kivikalmest, 

mille asuk. pole täiesti kindel (kas Vare-Vanakooli kalmega identne või Kõrtsi tl. kalme, 
millest praegu natuke säilinud). 

Oisu kl. Vare e. Vanakooli tl. Türi khk. EmKÜ 123:1-2. Jung 1910, 14. Juhusleiud 
kivikalmest, talu hooned kalmel. 

Ojaveski kl. Sillaotsa tl. Kadrina khk. EmKÜ 349:2-656. Beitr.Estl. XX, 1-44. 
Tarandikkalmistu põllul, kaevas A.Friedenthal 1931.-1932.a. (esimesed leiud R.Jakmann 
1930.a. idaotsast). 

Oru kl. Mikuri tl. Hageri khk. Hageri Haridusseltsi kool; AI 2430:1-49. Sb GEG 1921, 
60; Tallgren 1922, 86. Kiviringkangur, kaevas A.M.Tallgren 1921.a. (kooliõp. Lint tegi 
proovikaevamise 1920.a.). 

Paali tl. “Paalimägi” Kambja khk. AI 3235:1-244; 3825:1-2. ERM Ar. IX/X, 212 jj.; 
Jung 1898, 109. 2 paralleelset tarandikkalmistut maantee ja talu vahel, kaevas 
M.Schmiedehelm 1933.a., osalt juhusleiud. 

Pada kl. Kalmu tl. “Kalmuvare” Viru-Nigula khk. AI 2470:1-4; 2493:1-5; 2655:1-490. 
Jung 1910, 125. Tarandikkalmistu põllul, kaevas M.Schmiedehelm 1928. ja 1929.a. Tallgreni 
märkuse järgi 2470 ja 2493 on leitud sääl kõrval olnud vähemast põlluks tehtud kalmest. 

Paduvere kl. Alttoa tl. Laiuse khk. AI 2712:52. Juhusleiud kahest hävitatud 
kivikalmest. 

Paide khk. vt. Tarbja, Valgma. 
Paiküla Kärla khk. AI Kur.m. 34:1. Juhusleid. 
Paistu khk. vt. Heimtali, Holstre, Viisu, Õisu. 
Pajumaa kl. Karuse khk. EmKÜ 135:10. Noorema raua-aja kalmest. 
Pajusi ms. Põltsamaa khk. N.v.Wahli eraomand, RK 382, tahv. 4:2. Üksikleid (kas ms. 

või mõne kl. alalt?) veest. 
Pakre kl. Tõnso tl. Harju-Madise khk. AI 3880:1-12. Kivikirstkangur (kalme nr. 2), 

kaevasid O.Saadre ja A.Vassar 1940.a. 
Papikivik vt. Utria kl. 
Peeri karjams. “Rootsikabel”, Jõhvi khk. EmKÜ 110:1-100. RK 389; Hausmann 1896, 

12 jj. Kivikalme, 1892.a. põllukstegemisel esimesed leiud, kaevas osalt läbi R.Hausmann 
1895.a. Hausmann nimetas kalmet Kukruse kalmeks, kuna Peeri kuulus esimesega kokku, mis 
teaduslikus kirjanduse esineb selle leiu nimena (Kuckers). 

Peetri khk. vt. Huuksi, Kahala, Nurmsi, Väike-Kareda. 
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Peetri khk. Tallgren 1922, 117; Ebert 1913, 531. Juhusleid, rooma münte. 
Perila kl. Mihkli tl. “Aidamägi”, Harju-Jaani khk. AI 2712:51. Kivikangru 

põllukstegemisel 1898.a. 
Pidula ms. Räga tl. “Tütarare”, Kihelkonna khk. AI 3822:26-28. Kivikangur, kaevas 

parun B.v.Toll 1896.a. 
Piila kl. Kaarma khk. Rooma münt. Kas Piila kalmest? Kruse Necrolivonica, Beil.D, lk. 

3; Grewingk Zur Arch.des Balticum II, 37 (Archiv für Anthrop.X, 305); Moora 1933, 16. 
Pikkjärve ms. Kanepi khk. ÕES 1260:1-36. RK 374; Sb GEG 1877, 92 jj., 129-13; 

1885, 107. Leitud kivikalme lõhkumisel 1877.a., keset põldu. 
Pilistvere khk. vt. Arkna, Imavere, Kurla, Taadikvere, Uue-Venevere, Venevere, 

Villevere. 
Pootsi ms. Tõstamaa khk. Rooma münt, kadunud. Jung 1898, 98. Juhusleid mõisa 

karjalautade juurest. 
Porkuni ms. Väike-Maarja khk. Leidudeta. Jb ELG 1912/13, 15. Kivikangur põllul, 

kaevas osalt A.Friedenthal 1913.a. 
Pruuna kl. Ambla khk. AI 2643:140, 141, 163-171. Juhusleid hävitatud kivikalmest 

põllutöödel. 
Puhja khk. vt. Ulila. 
Pujatu ms. Viljandi khk. Pärnu m. 1841. Juhusleid kivikalmest, mis hävitatud. 
Purdi ms. Anna khk. Paide m. 1-22. Juhusleid kündmisel kivikalmest alles 2 osa. 
Purtse-Matka kl. Muru (om. A.Uueküla) tl. Lüganuse khk. AI 3337:1-35; 3734:1-16; 

3735:1-25. Juhusleiud põllutöödel jm. kivikalmetest. 3337 kohta teade, et Väiketalu nr. 194 
maalt leitud, saatnud Õie Uueküla 20.XII 1934.a., tõenäoselt sama kalmeterühm, kus 
Friedenthal kaevas. 

Purtse-Matka kl. uuueküla tl. Lüganuse khk. EmKü 297:1-26. Beitr.Estl. XV, 201 jj. 
Kivikalme nr. 1, osalt lõhuti peremehe poolt põlluks 1926.a., kaevas A.Friedenthal 1927.a. 

Purtse-Matka kl. Uueküla tl. Lüganuse khk. EmKÜ 297 b:1-3; 367:1-17. Beitr.Estl. 
XV, 201, 207; XXI, 27-30. Kivikalme nr. 2, kaevas A.Friedenthal 1927. ja 1933.a. 

Purtse-Matka kl. Uueküla tl. Lüganuse khk. EmKÜ 312:1-37; 313:1-41; 1934/35.a.:1-
185. Beitr. Estl. XV, 201, 207; XVIII, 14-24; XXI, 30-42. Kivikalme nr. 3, kaevas 
A.Friedenthal 1929.-1939. ja 1934.-1935.a. 

Põdruse kl. Kääpamägi, Haljala khk. EmKÜ 85:1-21 (esemed Essu leidude hulgas). Sb 
GEG 1903, XV. Kaevanud Ungern-Sternberg ja Schlüter 1903.a. See matmiskoht on ca 3 
versta Essu ms. põldudel asuvaist kivikalmeist eemal, väikese oja ligidal (nimetatud Essu 
kalmeks nr. 3). 

Põltsamaa khk. vt. Kaavere, Luige, Mõhkküla, Pajusi. 
Põlva khk. vt. Raiste, Võru. 
Päite kl. Jõhvi khk. AI 2643:119, 130-135, 357, 363. Juhusleiud, lähemad teated 

puuduvad. 
Pöide khk. vt. Asva, Randvere. 
Pöide khk. EmKÜ (2 hõbe rooma münti: Anton Pius; 1 Nero). Ebert 1913, 530; SMYA 

XVI, 14. 
Püha khk. vt. Ilpla. 
Püssi ms. Lüganuse khk. AI 2513:60. Üksikleid. 
Rae ms. Jüri khk. EmKÜ 9:1-77; 361:1-48; AI 2712:126-129. Kivikalme (nr.1) ms. 

ligidal põllul, kaevas pastor J.Brasche 1907.a. Leiud 361 kingiti muuseumi alles 1937.a. Osalt 
juhusleiud. 

Rae ms. (Johannishof) “Kindrali haud”, Jüri khk. EmKÜ 263:1-3. Kivikangur (nr. 2), 
osalt kaevas pastor J.Brasche 1907.a. 

Raiste kl. Voitra (või Otsa?) tl. Põlva khk. ÕES 2254:1-29. Sb GEG 1888, 206; 1901, 
103, 114 jj. Kivikalme põllul, osalt juhusleiud, mis kaotsis, kaevas R.Hausmann 1901.a. 
Kalmet nimetas Hausmann Väimera järgi (Waimel). 

Rakvere khk. vt. Arkna, Järni, Laanemõisa, Reinapi, Tõrma. 
Rakvere khk. AI 2722. Üksikleid (mõõk) kraavikaevamisel a. 1929 Arkna jõe äärest 

eemal 1½ sülda, süg. 4 jalga, Kalmaküla-Sõmeru ja Rakvere teeharude vahel. 
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Randivere kl. Matsi tl. Pöide khk. AI 3894:1-41. Kivikangur, kaevas M.Schmiedehelm 
1940.a. 

Ranna kl. Keremanni tl. Viru-Nigula khk. AI 2510:1-15. Juhusleiud “künkast”, saadud 
1913.a. 

Rannamõisa Keila khk. EmKÜ 264:1-24; 265:4-20; AI 2494:1-77. Beitr.Estl. XI, 22 jj. 
3 kivikalmet põllul, neist I ja III kaevas A.Spreckelsen 1912.-1914.a. ja A.M.Tallgren jt. 
1923.a. 

Rannu khk. vt. Verevi. 
Rapla khk. vt. Kehtna, Kuusiku, Käbi, Sikeldi. 
Rapla khk. EmKÜ (Augustuse vaskmünt). Grewingk Zur Arch.des Balticum II, 37 

(Archiv f. Anthrop.X, 305). 
Reigi khk. vt. Kõpu. 
Reinapi tl. “Kivimägi” (resp. “Kääüamägi”?) Tõrma kl. Rakvere khk. ÕES 2306:1-2; 

AI 2485:10, 11, 16, 17; 2488:1-186; 2496:1-83; 2521:1-4; 2553:1-8; 3183:1-10. ERM Ar. II, 
187 jj.; Sb GEG 1904, XXXV. Tarandikkalmistu põllul, osalt juhusleiud kivide äravedamisel 
ja ebateadusl. kaevamistel (A.Thomson 1911.a.), osalt kaevas A.M.Tallgren ja H.Moora 
1923.a. Nr. 2521 päritolu küsitav, v.-o. Järni kalmest? 

Ripuka ms. Laiuse khk. Sb GEG 1976, 98. Ripuka ja Kõela vahel olnud kahest 
kivikalmest, muud teated puuduvad. 

Ripuka ms. Laiuse khk. ÕES 615-619. RK 381; Sb GEG 1895, 119 jj.; Nord. 
Miscellaneen, 3. Stück, lk. 228. Kivikalmest, mille täpsem asukoht (R.ms. põllul) teadmata. 

Rohu ms. “Kabelimägi” Simuna khk. EmKÜ 106:1-25. Jb ELG 1910/11, 24. Lõhutud 
kivikalmest (“Hügel I”) põllul, kaevas osalt A.Friedenthal 1911.a. 

Rohu ms. Sarapiku pargis Simuna khk. EmKÜ 107:1-15. Suur kivikangur (“Hügel II”), 
juhusleiud puuistutamisel ja 1910.a. aiaposti maasse kaevamisel; enamus leide noor. raua-
ajast. 

Rohu ms. Simuna khk. EmKÜ 233:1-8. Jb ELG 1910/11, 24 jj.; 1911/12, 33. 
Kivikangur (“Hügel III”), kaevas A.Friedenthal 1911. ja 1912.a.; sellest 250 m eemal teine 
vähem kivikangur, kaevas A.Friedenthal 1912.a. ja iseloomustas seda kui surnupõletamise 
kohta. 

Rootsi tl. Jõelähtme khk. EmKÜ II 909/315:1-6; II 910/316:1-5; II 911/317:1-19. Verh. 
GEG XXX, 805. Tuumikkangur, kivikirstkangur ja kivikangur, kaevas A.Friedenthal 1929.a., 
neist esimene põllul, teised karjamaal, paejärsaku ligidal. 

Ruusasaare tl. Laanemetsa vl. Hargla khk. AI 3607. Üksikleid kündmisel Valga-
Mõniste maantee ääres. 

Röa ms. Türi khk. Ajal.m.Moskva. Труды предворит. ком. X арх. съезда II, lk. 33jj.; 
Jung 1910, 14. Kivikalme põllul, kaevati 1895.a. Stackelbergi ja Bogojawlenskij poolt, kalme 
säilib. 

Rõngu khk. vt. Kivivare. 
Rõuge khk. vt. Hannuste, Lulli, Sadra, Vagula, Vana-Roosa, Visla. 
Räpina khk. vt. Alusi. 
Räpina ms. ja khk. Rooma münt (Bruttium). Sb GEG 1898, 94; 1906, XIX; 1907, 111. 

Juhusleid kündmisel. 
Räpina khk. Võhendu jõe kaldalt liivast. AI 3962. Juhusleid (odaots), saadud Tooste kl. 

elanikult; võib-olla maa-alune laipkalmistu. 
Saage vt. Saha. 
Saamueli tl. (umb. ½ km N pool Truuta mõisat – Gertrudenhof), Urvaste khk. ÕES 

1993:1-64. RK 372; Sb GEG 1890, 69, 124; 1891, 89 ja 103. 2 tarandikkalmistut põllul, 
kaevas R.Hausmann 1890.a. (põhjapoolsem I, nr. 1-41; lõunapoolsem II, nr. 42-64). 

Saarde khk. vt. Tarva. 
Saaremaa. EmKÜ (Anton Piuse münt). SMYA XVI, 14. 
Sadra (resp. Sadrametsa) kl. Paljunurgelise (Kunba) tl. Rõuge khk. AI 2474:2; 2525:1-

9; 3833:1-2; 3840. Juhusleiud põllutöödel jm. 3-st kivikalmest. 
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Saha ms. (Saage) Jõelähtme khk. EmKÜ 46-48:1-248; Beitr.Estl. VI, 376-419. 4 
kivikalmet heinamaal asuval seljakul, 2 kivikirstkangrut ja 2 tarandkalmet, kaevas 
A.Spreckelsen j.t. 1903.-1905.a. 

Saha ms. alalt, Jõelähtme khk. AI 3446:1-24. Juhusleiud, lähem lk. teadmata. 
Saka kl. Karja tl. (om. A.Rosman) Lüganuse khk. AI 2508:1-17; 2831; 3466:1-3; 

3641:1-3; võib-olla ka 2485:13. Juhusleiud kivikalmest, osalt põllutöödel. Leideandev ala olla 
kuni ½ vakamaad suur, ka luustikke leitud. 

Salatse kl. Kadi tl. Haljala khk. Leiud kadunud. Kääbaskalme olnud. 
Saukste kl. Miku tl. Kadrina khk. Pärnu m. 1832 a-b, 1833, 1834, 1861. Kivikalmest, 

(mida rahvas nimetab “Kachelmägi” või “Karselmägi”?), põllul. 
Selja kl. Raja tl. Viru-Nigula khk. AI 3889:1-3. Juhusleiud nähtavasti kalmest. 
Selja 2 kl. Allika tl. (Selja algkooli juures) “Tornimägi”, Haljala khk. AI 3946. 

Juhusleid kivikalmest. 
Sikeldi kl. Järve tl. Karla khk. AI 3238. Maa-alune laipkalmistu (?), juhusleiud 

liivavedamisel 1914.a. 
Simuna khk. vt. Laekvere, Rohu. 
Sõmerpalu Urvaste khk. Vilj.m. tahv. 55 (end. 10):1-6. Juhusleiud kivikalmest. 
Sõtke kl. Piirama (oman. T.Lehtmets) tl. Vaivara khk. Pärnu m. 1853:1-6; AI 2558:1-5; 

3642. Kivikalme veski õuel, mis suurelt osalt hävitatud, varem palju asju välja tulnud, need 
viinud keegi üliõp. Peterburi; osalt juhusleiud aiatöö juures 1924. ja 1926.a., osalt kaevasid 
A.Spreckelsen ja Rikand. 

Sätsuvere kl. Muusi B tl. Torma khk. AI 2513:52. Üksikleid. 
Taadikvere kl. Kõõre tl. Pilistvere khk. ÕES 2255:1-119 ja III:2-5. Sb GEG 1878, 34, 

195; 1901, 103, 123 jj.; 223 jj.; 1902, 52; Hausmann 1909, 17-18; SMYA VI, 188; Jung 1898, 
181. Kivikalme põllul, sealt juhusleiud kohalike elanike poolt, osalt kaevasid A.Feuereisen ja 
A.Lichtenstein 1901.a. kalmet nimetati Eistvere ms. järgi (Eigstfer). 

Tamsa kl. Räisa tl. “Kullavare” Nõo khk. ÕES 2277:1-13. Sb GEG 1903, XVIII, 32 jj. 
Kivikalme põllul, kaevas R.Hausmann ja A.Feuereisen 1903.a. Vanasti olnud seal hiis, kagu 
pool kalmet on “Kooluorg”. 

Tamsa koolimaja õuelt, Nõo khk. AI 3669:1-33. Maa-alune laipkalmistu, kaevas 
E.Ariste 1938.a., varasemad leiud 1936.a. võrkpalli posti jaoks augu kaevamisel. 

Tallinn. EmKÜ (15 rooma münti, neist 2 Pärnu maantee juurest, 1 politsei juurevilja 
aiast, 2 rannalt, 10 Ülemiste järve äärest). Verh. GEG XII, 78, m. 66; Beitr.Estl. V, 317; VII, 
216 (? kas rooma). 

Tarbja kl. Miku tl. Paide khk. Paide m. 1-26; 1-68. Sb GEJA, 43 jj.; Jung 1910, 22. 
Tarandikkalmistu, kaevati 1905.-1907.a. Kalme säilib. 

Tartumaa. AI 3670:1-2. Juhusleid kalmest, Tartust 18 km. lõuna poole. 
Tartu-Maarja khk. vt. Kabina, Kardla, Kavastu. 
Tartu-Maarja khk. Kavastu (?). EmKÜ (Aurelius Victori münt). Ebert 1913, 530. 
Taru tl. Sammaste kl. Halliste khk. Helsinki KM 2021:1-14. ERM Ar. I, 39 jj.; Sb GEG 

1879, 50; 1882, 62; 1886, 159; SMYA VI, 190 jj.; Jung 1898, 4 jj. 3 kivikalmet põllul, neist 
keskmisel kaevasid J.R.Aspelin ja J.Jung 1880.a. Ühenduses kalmetega rahvajutte, et 
vanapagan on tahtnud ehitada silda või et tahetud kirikut ehitada. 

Tarva tl. Saarde khk. Pärnu m. 2806. Üksikleid (raudkelt) “metsast vanalt rootsi teelt”. 
Tauga karjams. “Taugasalu” Karksi khk. ÕES 1387; Helsinki KM 2021; 15-40. SMYA 

VI, 193; Jung 1898, 29; Sb GEG 1901, 225; ERM Ar. I, 40 jj. Kivikalme, kaevas C.Sievers 
1879.a. ja Aspelin, Appelgren ja Jung 1880.a. Kalme nüüd asunik Peeter Ümariku maal. 

Toila surnuaia idapoolse nurga juures, Jõhvi khk. AI 3952:1-187. Tarandikkalmistu, 
kaevas M.Schmiedehelm 1943.a. 

Toila kl. Kuldaru tl. Jõhvi khk. AI 3953:1-3. Juhusleiud üleküntavast kivikalmest. 
Torma khk. vt. Sätsuvere. 
Triigi ms. Avispää kl. Väike-Maarja khk. ÕES 2013:1-20. Hausmann 1896, 49 jj.; RK 

388. Juhusleiud 1895.a. kivikangrust tuuliku juurest küla lähedalt, keset põldu. 
Truuta ms. Urvaste khk. ÕES 1867:1-3. Sb GEG 1898, 92 jj.; Ebert 1913, 528. 

Juhusleiud kündmisel mitme aasta jooksul, võrusid olnud üldse 7 tükki, alles 3. 
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Tõnja kl. “Tuulingumägi” Valjala khk. Kur.m. 52; AI 2446:1-7; 2479:3-11; 3822;464; 
osa leide kaotsis. Tallgren 1925, 47. Kivikalme, osalt juhusleiud, osalt kaevas B.v.Toll 
1911.a. ja A.M.Tallgren 1921.a.; kalme idaotsas keller. Sealne põld kannab nime 
“Hiiepõllud” ja “Kooljamäe põllud”. Kuna ümbruses on palju kivikalmeid, pole kindel, kas 
kõik muuseumi saadud esemed on ühest kalmistust. 

Tõrma kl. Toomarahva tl. Rakvere khk. AI 2553:9. Juhusleid põllult kalme asemelt. 
Tõstamaa khk. vt. Peetsi. 
Türi khk. vt. Kärevere, Lõõla, Õisu, Rõa, Virika, Väätsa. 
Türpsal vt. Järve. 
Türsamäe ms. Vaivara khk. ÕES 1891; 1892; 2012 I: 1-96; II:1-40; III:1-5; IV:1-35, 

RK 391/2; Verh. GEG XIII; Труды VII арх. съезда в Ярославле, 1887 II, 199-207; Sb GEG 
1894, 136, 184. Tarandikkalmistu põllul, osalt juhusleiud, kaevas P.Wiskowatow 1886. ja 
1887.a. Nr. IV:20-33 on küsimärgiga, v.-o. ei kuulu siia leidu. 

Ulila ms. Puhja khk. ÕES (rooma münt 283 p.Kr). Sb GEG 1906, XIX, 1907, 111. 
Juhusleid aiatööl umb. 1875.a. 

Unipiha ms. põllul “Kabelimägi” Nõo khk. ÕES 1198, 1-14. RK 376; Sb GEG 1875, 
159; 1876, 97, 101; 1877, 86; 1883, 153 jj.; Grewingk Zur Arch.des Balticum IV, 79. 
Kivikalme, leiud osalt saadud lõhkumisest, osalt kaevas Reimann 1875, osalt C.Sievers 1877, 
lõplikult C.Grewingk 1883.a. 

Unipiha ms. Nõo khk. ÕES 1995:1-81. RK 377; Sb GEG 1889, 83 jj. Tarandikkalmistu 
Kambjast 4 km Kammeri mineva tee ääres mäe lõunapoolsel nõlval, põllu-karjamaa piiril. 
Kaevasid C.Loeshke, R.Hausmann jt. 1889.a. 

Urvaste khk. vt. Linnamäe, Saamueli, Sõmerpalu, Truuta. 
Utria kl. Mustakonna tl. “Papikivik” Vaivara khk. Pärnu m. 1831:1-8; AI 2736:1-4, 

3401:1-2; 3402:1-2; 3465:1-6; 3645. Juhusleiud kivikalmest, eriti kruusaveol. 
Utria kl. Silde tl. Vaivara khk. AI 3646:1-2. Juhusleiud 1936.a. 
Uue-Sõtke kl. vt. Sõtke kl. 
Uue-Venevere kl. Väljaotsa t. Pilistvere khk. AI 2477:1-2; 2540:1; 2705. Juhusleiud 

kivikalmest, nii kündmisel 1920.a. osa asju. 
Uue-Virtsu vt. Kõmsi. 
Uuri kl. Klaukse tl. Kuusalu khk. AI 3805:1-67. Kiviringkangur, kaevas A.Vassar 

1939.a. 
Vagula kl. Kodsu (Lauli) tl. Rõuge khk. AI 2616; 3471; leidja käes 1 käevõru. 

Juhusleid liiva seest (peitleid?). 
Vahavere kl. Kivialliku tl. Jõhvi khk. Pärnu m. 1836:1-4. Juhusleiud kivikalmest, mis 

praegu põlluks tehtud. 
Waimel vt. Raiste. 
Vaivara khk. vt. Kannuka, Künnapõhja, Sõtke, Türsamäe, Utria. 
Valgma kl. Treiali tl. Paide khk. Paide m. 1-122. Sb GEJA, 41 jj.; Jung 1910, 21. 

Tarandikkalmistu, kaevati 1903.-1904.a. Kalme säilib. 
Valjala khk. vt. Tõnja. 
Valkla suvitusrajoon, Kuusalu khk. AI 3647:1-14. Sb GEG 1937:I, 381 jj. 

Põletiskalmed stelekividega, kaevas O.Saadre 1937.a. 
Vana-Roosa ms. Mustajõe läänekaldal Palo metsas, Rõuge khk. Vilj.m. tahv. 7:1-8. AI 

2513:35-37. Sb GEG 1892, 87; Jb Fellin 1898, 26; Ebert 1913, 534. Juhusleiud kivikalmest. 
Vana-Võidu ms. Viljandi khk. Vilj.m. tahv. 50-51 resp. 14, 8:1-12 ja 1-32. Jb Fellin 

1905/06, VII-IX. Tarandikkalmistu põllul, kaevas O.von Wahl 1905.a. 
Varbla khk. EmKÜ (1 rooma münt). 
Vaskjala kl. Esko tl. “Hiiglase mägi”, Jüri khk. EmKÜ 10:1-14. Kivikalme jäänused, 

mis läbi kaevati talup. Hans Lehtmanni poolt 1905.a.; teine hävitatud kivikalme seal ligidal. 
Venevere kl. Kabala tl. Pilistvere khk. Vilj.m. 60:12 (end. tahv. 89). Jb Fellin 1890/95, 

36 jj. ja 1909/11, Beil., 3. Juhusleiud nähtavasti kivikalmest. 
Verevi kl. Läätsa tl. Rannu khk. AI 2766:1-116. Kivikangur põllul, kaevas 

M.Schmiedehelm 1931.a. 
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Verevi kl. Sandimärdi tl. Rannu khk. AI 2800; 2817:1-409; 3485:1-9. Tarandikkalmistu 
soosaare taolisel põllul, osalt juhusleiud põllutöödel 1931. ja 1936.a., kaevas H.Moora 1932.a. 

Vihtra kl. Ülejõe tl. Vändra khk. Pärnu m. 1-19. Sb Pernau II 1899/1901, 149, 153 jj. 
IV, 272. Kivikalme kaevas M.Schockhoff 1900.a., samal künkal veel mitu teist kivikalmet, 
asudes Linnu-Sepa talu ligidal ida pool, Pärnu jõe kaldal end. Vändra mõisa heinamaal. V.-o. 
siit ka Pärnu m. 994. 

Vihula ms. park, Haljala khk. EmKÜ 82:1-2. Rev.Ztg. 1886, 10.VI, nr. 83. Juhusleiud 
kivikalmest. 

Vihula ms. Liivaaugu, Haljala khk. EmKÜ 81:1-3. Rev.Ztg. 1886, 10.IV, nr. 83; RK 
702. Juhusleiud suure kivikalme kõrvaldamisel “Altvälja” heinamaalt. 

Viimsi ms. Jõelähtme khk. EmKÜ 1865.a. nr. 310 (2 rooma münti). 
Viisu karjam. Paistu khk. ÕES 1218:1-5. Sb GEG 1876, 171, 175 jj., 1883, 106, 129; 

Jb Fellin 1896/99, 8 jj.; RK 383. Kivikalme, mille lääneots 1850 paigu tehti põlluks 
P.R.v.Sieversi poolt; 1896.a. kaevati Viljandi muuseumitegelaste poolt, ei leitud midagi. 

Viljandi khk. vt. Kuude, Pujatu, Vana-Võidu. 
Viljandi ümbrusest. Ajal.m.Riia 788-790. Juhusleiud lähemat kohta teadamata. 

Villevere kl. Siimu tl. Pilistvere khk. Ajal.m.Moskva (või antropoloogia Seltsi m.?); ÕES 
1333 (koopia). Sb GEG 1878, 191-192; 1897, 35; SMYA VI, 188 jj., 194; Jung 1898, 179 jj. 
Штида. Раскопки в Лифл. губернии, lk. 2. Tarandkalmistu põllul, kaevas J.Jung 1878.a., 
hiljem ka Kabela mõisnik parun Taube. Lähedal teine kivikalme, kust noorema raua-aja asju 
leitud, sinna koolimaja ehitatud. Teine kalme võrdlemisi terve, ümbrusest leitud noor. r-aja 
asjad AI 3579:1-6. 

Vinni as. Viru-Jaagupi khk. AI 3943. Juhusleid kivikalmest. 
Virika kl. Mihkli tl. Türi khk. Paide m. 1-5; AI 2513:32-34; 3407:1-25. Sb GEJA, 50 jj. 

Kivikalme põllul, ühel otsal olnud tuuleveski, nüüd tuletõrjekuur, osalt lõhutud 
kividevedamisel 1895. ja 1900.-1901.a., kaevati 1903.a. ja A.Vassari poolt 1936.a. Kalme 
säilib. 

Virtsu, Hanila khk. EmKÜ (rooma hõbemünt konsulaadi ajast). Grewingk Zur Arch.des 
Balticum II, 37 (Archiv f. Anthrop. X, 305). 

Viru-Jaagupi khk. vt. Kahala, Mõdriku, Vinni. 
Viru-Nigula khk. vt. Harla, Iila, Kalvi, Keila, Kunda, Kutsala, Kuura, Malla, Pada, 

Ranna, Selja. 
Viru-Nigula khk. EmKÜ (Marcus Aureliuse münt). 
Viru-Nigula khk. EmKÜ 91:1-2. EmKÜ ühes kataloogis märgitud ka see leid Mallast. 
Visla järve kaldal “vorotka kivid”, Rõuge khk. 
Võnnu khk. vt. Kaagvere, Kriimani, Mäletjärve. 
Võru Põlva khk. Rooma münt (Anton.Pius). Kruse Necrolivonica, Beil.D, 5; Grewingk 

Zur. Arch.des Balticum II, 37 (Archiv f. Anthrop. X, 305). 
Väike-Kareda kl. (Essensberg), Karu tl. Peetri khk. Paide m. 1-7. Sb GEJA, 47 jj.; Jung 

1910, 28. Kivikalme, kaevati osalt 1903.a. 
Väike-Maarja khk. vt. Avispää, Porkuni, Triigi, Äntu. 
Väike-Maarja (?) khk. ÕES (Konstantinus Suure münt, teised rahad kadunud). Sb GEG 

1909, XL. 
Vändra khk. vt. Kadjaste, Vihtra. 
Vändra. Rooma kuldmünt (Nero). Jb Fellin 1897, 20, 29. Nähtavasti mitte kohalik leid, 

vaid välismaalt toodud. 
Vändra. Pärnu m. 3226:1-9 (Bolz’i kogu). Kaevamisleid. 
Väo kl. (Facht) Pärna tl. Jõelähtme khk. EmKÜ 52:1-4; 56:1-2. RK 385; Труды 

предворит. ком. X арх. съезда II, lk. 211; Beitr.Estl. V, 92 jj.; VI, 423, m.6. 5 kivikirst- ja 
ringkangrut, leiud kangur nr. 1 ja 3, kaevasid A.von Howen jt. 1895.a. 

Väo kl. Jõelähtme khk. EmKÜ 53; 55:1-3. RK, tahv. 27:1; Beitr.Estl. V, 95. Ambsõlg 
leitud Pärna tl. lähedalt, teised asjad ostetud Jaanipere peremehelt 1895.a. 

Väätsa ms. “Hiieküngas” Türi khk. ÕES 1994:1-56. Sb GEG 1888, 160, 220; 1890, 69, 
124; 1891, 89 jj.; Jung 1910, 17. Tarandikkalmistu põllul, kaevas R.Hausmann 1890.a. 
Praegu Autja tl. maal. 
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Väätsa ms. põlluvahi Mardiaugu maja alla ja õues, Türi khk. Paide m. 1-16. Sb GEJA, 
46 jj.; Jung 1910, 15. Leiud saadud järelkaevamisel hävitatud kivikalmest. 

Õisu ms. Paistu khk. ÕES 620. Üksikleid. 
Äivere vt. Leedu. 
Äksi khk. vt. Kobratu. 
Äntu ms. Väike-Maarja khk. EmKÜ 243:1-38; 375:1-101; AI 2522:1-8. Jb ELG 

1912/13, 6. Tarandikkalmistu põllul, vanemad leiud tuuleveski lõhkumisel, kaevas 
A.Friedenthal 1938.a. 

Üksnurme vt. Kukruse. 
Ülpre tl. Remsi kl. Karksi khk. AI 3910:1-22; 3911. Jung 1898, 30-31. 

Tarandikkalmistu põllul, kaevas A.Vassar 1941.a.; 3911 on juhusleid teise kivikalme juurest 
põllupinnalt; läheduses veel 3 kivikalmet, neist üks lõhutud. Kutsutakse “kiviahervared”. 

Leiukoht teadmata. AI 2712:141; 3527:1-2; 3792:1-3. 



 215

11. KIRJANDUS 
 
 
Aarbøger 1907 vt. Müller. 
Acta arch. = Acta Archaeölogica. Vol. I jj. København 1930 -. 
Agde, H., Bronzezeitliche Kulturgruppen im mittleren Elbegebiet. Leipzig 1939. 
Ajalooline Ajakiri XII, XVII. Tartu 1933, 1938. 
Alanen, V., Äyräs-Ägräs. Satakunta XI (Vammala 1939), lk.183 jj. 
Almgren = Almgren, O., Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten 

nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und 
südrussischen Formen. 2. Auflage. Mannus-Bibliothek Nr. 32. Leipzig 1923. 

Almgren – Nerman = Almgren, O. – Nerman, B., Die ältere Eisenzeit Gotlands. 
Stockholm 1914, 1923. 

Alt-Preussen. Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und Volkskunde. Jahrgang 1 jj. 
Königsberg i.Pr. 1936 -. 

Anger, S., Das gemischte Gräberfeld auf dem Neustädter Felde bei Elbing. Zeitschrift 
für Ethnologie 1880, lk. 106–125 

Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages zu Riga 1908. Riga 1909. 
Arbman, H., Zur Kenntnis der ältesten Eisenzeit in Schweden. Acta Arch. V 

(København 1934), lk. 1–48. 
Archaeologia LXXXV (Oxford 1936). 
Arkeologiska Studier tillägnade H.K. Kronprins Gustaf Adolf utg.af Svenska 

Fornminnesföreningen. Stockholm 1932. 
Arne, T.J., Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike Uppland. Stockholm 1934. 
Aspelin = Aspelin, J.R., Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta. Antiquités 

du Nord Finno-Ougrien. Helsinki 1877–1884. 
Balodis Ethn. Probleme = Balodis, F., Ethnische Probleme und die archäologischen 

Untersuchungen der letzten Jahre in Lettland. Lauvijas Universitätes Paksti, Filologijas un 
filosofijas fakultäte. Serija III.2 (Riga 1935), lk. 17–30. 

Baulitchov, N., Fouilles de la Russie Centrale. Kourgans et geredietz. Recherches 
archéologiques sur la ligne de partage des eaux de la Volga et du Dnieper. Moskva 1900. 

Behn, F., Beiträge zur Urgeschichte des Hauses P Z XI/XII (Berlin 1919–1920), lk. 70–
101. 

Beitr. Estl. = Beiträge zur Kunde Estlands (varom: Est-, Liv- und Kurlands). Hersg. 
von der Estländischen Literärischen Gesellschaft in Reval. Band I jj. Reval – Tallinn, alates 
1868. 

Beltz, R., Die vorgeschichtlichen Altertümer des Grossherzogtums Mecklenburg-
Schwerin. Vollständiges Verzeichnis der im Grossherzoglichen Museum zu Schwerin 
bewahrten Funde – Text- und Tafelband. Schwerin i. M. 1910. 

Blume = Blume, E., Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und 
Passarge zur römischen Kaiserzeit. I. Teil: Text. Mannus-Bibliothek Nr.8 Würzburg 1912. II. 
Teil: Material aus dem Nachlass hrsg. von M. Schultze. Mannus-Bibliothek Nr. 14. Würzburg 
1915. 

Blumfeldt, E., Eesti keskaja agraarajalugu. Eesti majandusajalugu I (Tartu 1937), lk. 
33–108. 

Brøndsted, J., Danmarks oldtid. II–III. København 1939–1940. 
Bulletin de la Societé archéologique Bulgare VI (1916–1918). Sophia 1919. 
Chanenko, B., Antiquités de la region du Dniepre et des cotes de la mer noire. 

Livraison VI. Kiev 1907. 
Congrès d’Archéologie 1876 = Congrès International d’Anthropologie et 

d’Archéologie prehistoriques. Compserendu de la huitlème session a Budapest 1876. Premier 
volume. Budapest 1877. 

Congr. sec. 1930 = Congressus secundus archaeologorum balticorum Rigae, 19–23. 
VIII. 1930. Rigae 1931. (Acta Universitatis Latviensis philologorum et philosophorum ardinis 
series. Tomus I, supplementum I). 
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Conventus primus hist. 1937 = Conventus primus historicorum Balticorum Rigae, 16.–
20. VIII. 1937. Acta et relata. Rigae 1938. 

Деген-Ковалевский, Б.Е., К истории железного производства Закавказья. Изв. 
ТАИМК 120. Moskva-Leningrad 1935. 

Deichmüller, J., Tonöfen und Ofenmodelle der Lausitzer Kultur. Mannus-Bücherei Bd. 
69. Leipzig 1931. 

Dorr, R., Die jüngste Bronzezeit im Kreise Elbing. Elbing 1902. SA der Beilage zum 
Osterprogramm 1902 den Oberrealschule zu Elbing für die Elbinger Altertumsgesellschaft. 

Ebert Balt.Prov. 1913 = Ebert, M., Die baltischen Provinzen Kurland, Livland, Estland 
1913. PZ V (Leipzig 1913), lk 498–559. 

Ebert, M., Die anfänge des europäischen Totenkultus. PZ XIII-XIV (Berlin 
1921/1922), lk. 1–19. 

Ebert RL = Reallexikon der Vorgeschichte. Unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrten hrsg. von Max Ebert. I-XV. Berlin 1924–1932. 

Eckholm, G., Forntid och fornforskning i Skandinavien. Stockholm 1935. 
Eesti Ajalugu I. Esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Kirjutanud H.Moora, E.Laid, 

J.Mägiste, H.Kruus. Tegevtoimetaja H.Moora, peatoimetaja H.Kruus. Tartu 1935. 
Ehrlich, B., Succsse. Eine Siedlung der junsteinzeitlichen Schnurkeramiker im Kreise 

Elbing. Elbinger Jahrbuch, Heft 12/13 (Elbing 1936), lk. 41–98. 
Eisen, M.J. Vändra Tõnn 1932.a. teadete valgustusel. Usuteadusline Ajakiri 1933, 

lisavihik nr. 4. Tartu 1933. 
Engel, C., Bilder aus der Vorzeit an der mittleren Elbe. Ein Heimat- und Volksbuch für 

den Begierungsbezirk Magdeburg und seine Grenzlandschaften. Burg b.M. 1930. 
Engel Führer = Engel, C., II. Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des 

Domuseums. Riga 1933. 
Engel, C., Vorgeschichte der altpreussischen Stämme. Untersuchungen über 

Siedlungsstetigkeit und Kulturgruppen im vorgeschichtlichen Ostpreussen. I. Band. 
Königsberg Pr. 1935. 

Engel, C., Die ostgermanischen Stämme in Ostdeutschland, die gotische 
Ostseeherrschaft und das Gotenreich in Osteuropa. Deutsche Ostforschung I (Deutschland 
und der Osten 20). Leipzig 1942, lk. 132–178. 

Engelhardt, C., Thorsbjerg Mosefund. Kjöbenhavn 1863. 
Engelhardt, C., Nydam Mosefund. Kjöpenhavn 1865. 
Engelhardt, C., Vimose Fundet. Kjøbenhavn 1869. 
Erixon, S., Some Primitive Constructions and Types of Lay-out, with their Relation to 

European Rural Building Practice. Folkliv, Tidskrift för nordisk etnologi 1937 (Stockholm), 
lk. 124–155. 

ERK IV. Tallinn 1936. 
ERM Ar. = Eesti rahva muuseumi aastaraamat. I jj. Tartu, alates 1925. 
ESA = Eurasia Septentrionalis Antiqua. Zeitschrift für Erforschung der osteuropäischen 

und nordasiatischen Archäologie und Ethnographie. Unter Redaktion von U.T.Sirelius u. 
A.M.Tallgren I jj. Helsinki, alates 1926. 

Festschrift Adalbert Bezzenberger zum 14. April 1921 dargebracht von seinen 
Freunden und Schülern. Göttingen 1921. 

Fataburen. Kulturhistorisk Tidskrift 1916 ja 1922. Stockholm. 
FM vt SM. 
Фреиман, Н. Придорожная часовня – перепситок древнего ”по гребения на 

столбак на путек.” Сов. Этн. 1936, nr 3, lk. 86-92. 
Fornvännen Meddelanden från K.Vitterhets Historie och Antikviten Akademien. I jj. 

Stckholm, alates 1906. 
Freudenthal, H., Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. Berlin u. Leipzig 1931. 
Friedenthal Cournal = Friedenthal, A., Das Gräberfeld Cournal, Kirchspiel St. Jürgens. 

Harries, Estland. Reval 1911. 
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Friedenthal, A., Ein Versuch zur Herstellung baltisch-archäologischer Typenkarten. 
Arbeiten des II. Balt. Historikentages zu Reval 1912, lk. 96 jj. Sama Mannus 15 (Leipzig 
1923), lk. 113–125. 

FUF = Finnisch-ugrische Forschungen XXII, XXVI. Helsinki 1936, 1940. 
Gaerte = Gaerte, W., Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg i.Pr. 1929 

(Ostpreussische Laneskunde in Einzeldarstellungen, hrsg. von. C.Schlicht). 
Giere, W., Grundfragen der Siedlungeforschung in Nordosteuropa. Altpreussische 

Forchungen 15. Königsberg i.Pr. 1938, lk. 1–41. 
Gjessing, G., Norske og Finske Fuglemaler. Universitetets oldsaksamlings Arbok. 

Femte argang 1931–1932. Oslo 1934. 
Gothiskandza 2. Danzig 1940. 
Granö, J.G., Eesti maastikulised üksused. Tartu 1922. (Äratrükk ajakiri “Loodus” 

1922). 
Grewingk, G., Zur archäologie des Baltikums und Russlands. II. Beitrag über 

ostbaltische verzugeweise anders gestaltete grosse Steinsetzungem, Archiv für Anthropologis 
X, lk. 73–100, 297–331. 

Göttingen Gel. Anzeiger 1906, nr. 12, (R.Hausmanni retsensioon). 
Hackman = Hackman, A., Die ältere Eisenzeit in Finnland. I. Die Funde aus den fünf 

ersten Jahrhunderten n.Chr. Helsingfors 1905. 
Hackman, Pukkila = Hackman, A., Das Brandgräberfeld von Pukkila in Isokyro. 

SMYA XLI. Helsinki 1938. 
Hackman, A., Två estniska nålar från yngre järnåldern; abo stads historiska museum, 

lk. 241–248. 
Hampel, J., Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. I–III. Braunschweig 1905.  
Harva, U., Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. FF Communications 

N:o 125. Porvoo-Helsinki 1938. 
Hausmann Grabfunde = Hausmann, R., Grabfunde aus Estland. Eine archäologische 

Studie. Reval 1896. 
Hausmann, R., Übersicht über die archäologische Forschung in den Ostseeprovinzen 
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12. MUUSEUMID JA ARHIIVID 
 

Ajal.m.Moskva = Ajaloo Muuseum Moskva. 
Ajal.m.Riia = Ajaloo Muuseum Riia. 
AM 1 = Arheloogia Muuseum Tartu (varem Arheoloogia Kabinet resp. Arheoloogia Instituut 
Tartu Ülikooli juures). 
AMTA = Arheloogia Muuseumi topograafiline arhiiv (kataloogid, kihelkonna kirjeldused, 
kirjalikud leiuteated, käsikirjad, teiste muuseumite kirjeldused ja kataloogid, ülesvõttekogud). 
EmKÜ = Eestimaa Kirjanduse Selts (Estländische Literärische Gesellschaft = ELG) muuseum 
Tallinn (nüüd Ajaloo Muuseum) 2. 
ERA = Eesti Rahvaluule Arhiiv Tartu (selle all ka H = Hurti ja E = Eiseni kogud). 
Helsinki KM = Helsinki Kansallismuseo. 
Kur.m. = Kuresaare muuseum (AM deponeeritud osa). 
Läänemaa m. Haapsalus. 
m. = muuseum. 
Paide m. = Paide muuseum. 
Pärnu m. = Pärnu muuseum (end. Museum der Altertumforschenden Gesellschaft in Pärnu). 
Riia toomm. = Riia toommuuseum (kogud asuvad Riia Ajaloo muuseumis). 
Vilj.m. = Viljandi muuseum. 
ÕES = Õpetatud Eesti Seltsi (kogud asuvad AM). 
  

 

                                                           
1 Endised Arheoloogia Muuseumi (AM) leiud kuuluvad tänapäeval Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi 
arheoloogia kogusse ja kannavad fondilühendit AI. Käesolevas Vassara töö digiteeritud variandis on 
lühend AM asendatud tekstis lühendiga AI (Toim).   
2 Tänapäeval Eesti Ajaloomuuseum (Toim). 


