
ROOMA RAUAAEG (50–450)  
 

Rooma rauaaeg jaguneb vanemaks rooma rauaajaks (50–200) ja nooremaks rooma 

rauaajaks (200–450). Perioodi nimetus on tulnud sellest, et nimetatud ajajärgul kuulus 

suurem osa Lõuna- ja Kesk-Euroopast  Rooma riigi koosseisu. Impeeriumist põhja poolt on 

leitud peamiselt vaid rohkeid importesemeid impeeriumi aladelt, mida kohalik eliit kasutas 

staatusesümboleina.  

Eesti asub nii kaugel põhjas, et siit pole isegi rooma importi kuigi suures koguses leitud. 

Praeguseks on teada mõnikümmend Rooma münti, kusjuures nendegi päritolu on sageli 

ebaselge. Tartu lähedalt Kavastust on leitud rooma pronkslamp ning Andres Tvauri arvates 

võiks ka osa helmeid olla võib-olla pärit Rooma impeeriumi aladelt. 

 

Saaremaal ja Lääne-Eestis on 3. sajandit seni käsitletud kui täiesti leiutühja perioodi. 

Tõenäoliselt on siiski tegemist kohati valede dateeringutega. Sealsetest kalmetest leitud 

esemeid on enamasti dateeritud Virumaa ja Sise-Eesti kalmete materjalile tuginedes, mis on 

aga mitmes osas eriilmeline. Võrreldes Saaremaa ja Lääne-Eesti esemelist materjali 

kultuuriliselt sarnase Kuramaaga, leidub aga sealsetes kalmetes mitmeid 3. sajandisse 

dateeruvaid asju. Et osa kalmeid oli 3. sajandil kasutusel, viitavad ka hiljutised 14C analüüsid 

näiteks Tõnija kalmest. 

Rooma rauaajal on Eesti alale iseloomulik kuulumine Läänemere kagurannikuga ühisesse 

kultuuriruumi.  Soome jäi sealjuures jätkuvalt eeskätt Skandinaavia kultuurisfääri. 

 

Eestis saab rooma rauaajal alguse kohalik rauatootmine. 
 

 

KIRJALIKUD ALLIKAD 
 

Sellest ajast on teada esimesed kirjalikud allikad, kus mainitakse aeste. Üldlevinud seisukoha 

kohaselt mõeldi nende all hoopiski balti hõime tänapäeva Leedu rannikul ja Kaliningradi 

oblastis, peamiselt kuna iseloomuliku tunnusena on mainitud merevaigu kogumist. 

Tänapäeva eestlastele olevat nimi aestid nihkunud alles hiljem. 

Tacituse kirjeldatud rahvaste ja etnoste tuvastamine on väga keeruline ning esineb mitmeid 

erinevaid seisukohti. Vähemalt Põhjamaades on enam levinud seisukoht, et suioonide all 

mõeldi tänapäeva Kesk-Rootsi elanikke, sitoonide all soomlasi, fennide all laplasi. Kui aestid 

olid ranniku-baltlased, siis jääks tänapäeva Eesti ja ka suuremas osas Läti kohale suur auk. 

Arvestades, et tegemist on transiidi mõttes regiooni olulisima piirkonnaga, võiks ehk arvata, et 

selline möödavaatamine pole tõenäoline. 

Ühe võimaliku oletusena võib välja pakkuda, et aestide all mõeldi siiski laiemas plaanis 

eestlasi või üldse läänemeresoomlasi. Kui uskuda läänemeresoome kohanimede levikut, on 

läänemeresoome rahvastik mingil ajal asustanud suurt osa Kuramaast, kus ju kogutakse 
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merevaiku. Igal juhul pole mingit tõestust ei tolleaegse Kuramaa elanike baltikeelsuse ega ka 

läänemeresoome keelsuse kohta. Arheoloogilise kultuuri seisukohalt oli Kuramaa tollal 

silmatorkavalt sarnane Saaremaale. Seega võiks aeste, kes on ju Tacitusele väga kauge ja 

vaid väga üldistavalt käsitletud etnos, pidada nii eestlaste kui ka lätlaste-leedulaste 

esivanemateks. Tacituse märkus, et nende keel erineb ümbritsevast ning sarnaneb pigem 

briti keelele (mis tolleaegses mõistes tähendas mingit keldi keelt), võib väga hästi ka 

läänemeresoome keelele viitavaks lugeda. 

Paljud uurijad suhtuvad Tacituse põhjal tehtud järeldustesse üldse skeptiliselt. Eriti 

kaugemate alade puhul toetus ta ju praktiliselt kuulujuttudele, tema kirjeldused on äärmiselt 

üldistavad ning roomlase positsioonilt lähtuvad.  

 

Tacitus, “Germania” (osalt Lennart Meri tõlkes) 
 

“Edasi tulevad suioonide riigid, otse mere ääres. Nende jõud peitub mitte üksnes relvades ja meestes, vaid ka 

laevades. ...(nende laevadel) ei ole purjeid, nad ei kinnita ka aerude rida laeva külgedele. .. Rikkusesse suhtutakse 

suure austusega; nende hulgas valitseb üks monarh, kelle võimul pole piire ja kelle korraldusi täidetakse 

vastuvaidlemata. Relvad pole, nagu ülejäänud Germanias, kõigile kättesaadavad, vaid neid hoitakse relvavahi hoole 

all – kes tegelikult on ori. Kontrollil relvade üle on kaks põhjust: meri muudab vaenlase ootamatu rünnaku võimatuks 

ja laisklevate  relvastatud meeste jõugud satuvad tihti pahandustesse. Et relvade eest vastutavaks pole seatud ei 

pealikusoost ega ka vabameest, samuti mitte vabastatud orja, see on osa kuninglikust poliitikast. 

 

Sealpool sujoone asub veel teine meri, rahulik ja peaaegu liikumatu. Ta vöötab ja sulgeb endasse maailmaketta, ja 

see on õige järgmistel põhjendustel, nimelt kestab seal juba loojunud päikese viimane kuma kuni tema tõusuni, olles 

nii hele, et tumestab tähed. Rahvasuu teab sellele lisaks veel rääkida, nagu oleks kuulda kohinat, kui ta veest kerkib, 

ja näha hobuste kujusid ja peast välkuvaid kiiri. Ja pärimused kinnitavad õigesti, et ainult sinnamaani ulatub loodus. 

Sueebi mere parempoolne osa uhab aestide maid, kes kommetelt ja riietuselt on nagu sueebid, keelelt aga hoiavad 

rohkem brittide poole. Nad kummardavad jumalate ema. Oma usundi märgina kannavad nad kaasas metssea kuju. 

See teenib neid relva asemel ja kaitseb kõigi vastu, kindustades jumalatari kummardajaile isegi vaenlaste hulgas 

julgeoleku. Rauast relvi kasutavad nad harva, aga nuia sageli. Nad kasvatavad vilja ja teisi põlluvilju visadusega, mis 

muidu loidude germaanlaste seas on ebatavaline.  

Nad sorivad ka merel ja on ainsad, kes leetseljakuil ja rannas korjavad merevaiku, mida nad ise nimetavad glaesum. 

Selle omadusi ja algupära ei ole nemad kui barbarid uurinud ega tea sellest midagi. Tõesti, see lebas pikka aega 

märkamatuna, nagu iga teine merest välja heidetud praht, kuni alles Rooma luksushimu andis sellele tema tõelise 

väärtuse. Nad ise ei kasuta merevaiku. Nad korjavad seda töötlemata kujul ja müüvad edasi suurte tükkidena, ja on 

hämmastunud hinnast, mis nad selle eest saavad.    

(järgneb seletus merevaigu päritolust, et see on tegelikult puude vaik jne, ka et kuidas see põleb). 

Suioonide naabrid on sitooni rahvad. Need sarnanevas suioonidele kõiges, välja arvatud üks – naised on nende 

hulgas valitsevaks sugupooleks. See on nende languse mõõt, mistõttu nad on madalamal mitte üksnes vabadusest, 

vaid ma üleksin et isegi korralikust orjusest. 

 

Siin lõpeb Suebia. Ma ei tea, kas liigitada peucini, venedi ja fenni hõimud germaanlaste või sarmaatide hulka.  

... 

Fenni on hämmastavalt primitiivsed ja ebameeldivalt vaesed. Neil pole ei korralikke relvi, hobuseid ega kodusid. Nad 

söövad metsikuid taimi, riietuvad nahkadesse ja magavad palja maa peal. Nende ainuke lootus saada paremat toitu 

tugineb nooltele, mille otsikud nad raua puudusel valmistavad luust. Nende naised aitavad neid jahipidamisel, just 

nagu mehedki; nad lähevad koos meestega igale poole ja nõuavad oma osa jahisaagist. Nende ainus võimalus 

kaitsta oma lapsi metsloomade või halva ilma eest on peita nad ajutiste okstest punutud katete alla. Selline on nende 
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peavari, kuhu lapsed ja noored tagasi pöörduvad ja kus lebavad ka vanad. Siiski arvavad nad ise endid palju 

õnnelikumaks teistest, kes ägavad raske põllutöö all, higistavad majaehitustöödel ning riskivad nii endi kui ka teiste 

inimeste saatusega kasusaamise lootuses ja kaotuse hirmus. Tundmata hirmu millegi ees, mida teised inimesed või 

jumal võiksid neile teha, on fennid jõudnud seisundisse, mis on kättesaadav vaid vähestele inimolenditele; sest need 

inimesed on niivõrd rahulolevad, et nad ei pea isegi palvetama millegi eest.  

See, mis tuleb peale fenne, on muinasjututeemaline – helluusid ja oxioonid, inimese näo ja ilmega, aga looma keha 

ja jäsemetega. Selliste uskumatute lugude kohta ei ole mul mingit arvamust.” 
 

ASUSTUS 
 

Valter Langi arvates jätkus rooma rauaajal ikka veel üksiktaluline asustus. Tema arvates sai 

umbes ajaarvamise vahetuse paiku valdavaks põllusüsteem, milles olulise osa moodustasid 

karjateed. Nendega ühendati ühtsesse maakasutussüsteemi kuuluvaid talusid, tavaliselt 2-3 

talu. See oletus põhineb ilmselt valdavalt paralleelidel Ojamaa, Ölandi ja Ida-Rootsiga, kus 

taolisi süsteeme on tol ajal oletatud. Hilisemad uuringud on vähemalt Ida-Rootsi osas 

osutanud küll teistsugusele arengule (vt asustuse osa pronksi- ja eelrooma rauaaja juures). 

Põllud asusid jätkuvalt talude juures, valitsev oli ilmselt üheväljasüsteem. Karjakasvatusel oli 

jätkuvalt oluline roll eriti väetise tootjana. Võimalik, et juba sel ajal hakkasid kujunema 

ribapõllud. 

 

Linnused näivad rooma rauaaegses Eestis täielikult puuduvat. Eelnenud perioodi ringvall-

linnused olid maha jäetud ning rooma rauaajast on teada vaid üksikud juhuleiud hilisematelt, 

eriti Põhja-Eesti linnustelt.  

Linnuste puudumisel on mitmeid võimalikke põhjusi. Andres Tvauri arvates ulatus siia Pax 

Romana ning ajajärk tervikuna oli rahulik. Samas on mitmetest Eesti naabermaadest sellest 

perioodist teada rohkesti relvamatuseid ning sealsed arheoloogid peavad rooma rauaaega 

suhteliselt sõjakaks ajajärguks.  

Eesti rooma rauaaja kalmetes puuduvad ka relvad. Mõlemad nähtused koos viitavad 

suhteliselt stabiilsele olukorrale ühiskondlikus arengus. Võib arvata, et võim polnud 

konsolideerunud, vaid jaotunud suhteliselt ühtlaselt eliitperekondade ja ülikute vahel. Linnuste 

püstitamine eeldab tavaliselt teatud määrani hierarhiseerunud ühiskonda. Kui tegemist oli 

paljude väikeülikutega, kelle võim oli piiratud, polnud tõenäoliselt kellelgi neist piisavalt 

mõjuvõimu linnuse rajamise organiseerimiseks.  

Intrigeeriv on siiski võrdlus ajaarvamise vahetuse ümbruse arheoloogilise materjaliga, milles 

relvamatuste ilmumine ning väikeste ringvall-linnuste püstitamine võiks viidata sotsiaalse 

korralduse hierarhiseerumisele. Ühiskondlik areng ei pruugi siiski kulgeda lineaarselt 

egalitaarsemast hierarhiseeritumaks, vaid selles võib ilmneda tõuse ja langusi.  
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PEITLEIUD 
Rooma rauaajast alates on Eestist teada rohkemal määral peitleide. Antud perioodist on neid 

leitud eelkõige Kirde-Eestist ning need kuuluvad enamasti 3.-4. sajandisse. Tuntumatena 

võiks mainida Mustmätta leidu (16 kaelavõru või kaelavõrukatket) ja Liimala leidu (2 

kaelavõru, mis asetsesid suurte kivide all). Ka Kuusalust on kivide alt leitud mõned võrud. 

Rooma rauaaegsed peitleiud koosnevad seega ülekaalukalt kaelavõrudest. Ilmselt oli 

tegemist sümboolses mõttes olulise ehtega. 

 

KALMED 
 

Rooma rauaajale on iseloomulikud tarandkalmed. Need koosnevad nelinurksetest 

kivitarandikest, mis on ehitatud üksteise külge. Maetud on nii tarandite sisse kui ka tarandeid 

ümbritsevasse, tavaliselt väiksematest kividest vööndisse – äärevaresse. 

 

Klassikalised tarandkalmed 
 

Nö klassikaliste tarandkalmete tarandikud on tavaliselt pikergused umbes N-S-suunas 

(kõrvalekalletega) ning ehitatud üksteise külge piki pikemaid seinu, s o O-W-suunas. Üldise 

arvamuse kohaselt pandi kõigepealt paika ääred ja sisetäidis, alles seejärel toodi kalmesse 

matused. Sellise järelduse võib teha asjaolust, et leiud-luud pole kunagi müüride all (välja 

arvatud mõned silmatorkavad erandid, mida võib tõlgendada ohverdustena). 

Vahel on tarandeid ka “ühendatud”, nii et üks või mitu väiksemat tarandit on jäänud suurema 

tarandi sisse. Osades tarandkalmetes olevat matused väidetavalt peamiselt tarandite 

keskosas, kuid 

mingi reegel see 

ei ole. Eriti otstes 

leidub vahel ka 

“tühje” tarandeid, 

s t selliseid 

tarandeid, kuhu 

pole maetud. 

 

 

 
Virunuka tarandkalme 

 

Varaseimad klassikalised tarandkalmed ilmusid m. a. 1. sajandi teisel poolel Kirde-Eestis. 

Seejärel hakati tarandkalmeid ehitama Virumaal. Lõuna-Eestisse jõudis see kalmevorm 2. 

sajandi II poolel.  
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Suured klassikalised tarandkalmed levisidki õigupoolest peamiselt Virumaal, Kesk-ja Kagu-

Eestis, samuti Põhja-Lätis. Varaste tarandkalmete alale need justnagu polekski levinudki, või 

kui, siis alles 4.–5. sajandil. Võimalik, et osa Ranniku-Eesti väiksematest ja väiksemate 

taranditega kalmetest on siiski püstitatud ka juba rooma rauaajal, pealegi võib rooma 

rauaaega kuuluda osa Ranniku-Eestis levinud üksiktarandkalmetest.  

Varem arvati, et kuni 2. sajandini oli tarandkalmetes ülekaalus laibamatus, seejärel 

põletusmatus. Praegu arvatakse, et üksnes matmisviisi põhjal dateerida ei saa. 

Laibamatuste-põletusmatuste vahekord varieerub ka piirkonniti. Nii näiteks on Sise-Eestis 

tegemist valdavalt põletusmatustega, Saaremaa kalmetes aga põletamata 

luudega.Terviklikke luustikke pole seni leitud ühestki klassikalisest tarandkalmest, alati on 

tegemist katkiste ja 

osaliste luustikega. 

 

 

 

 

 

 

 
Jaagupi tarandkalme 

 

Rooma rauaaegsetesse 

tarandkalmetesse on antud 

surnutele kaasa üksnes ehteid.  

Lisaks leidub tavaliselt kõikjal üle 

kalme savinõukilde. Ilmselt annavad 

need tunnistust mingite rituaalide 

või rituaalsete söömaaegade käigus 

purustatud nõudest. 

 
 

Mõigu tarandkalme 
 

Arvatakse, et tarandkalmesse matnud kollektiivi suuruseks oli 3-13 inimest, seega üks pere. 

Juba 19. sajandil pakuti välja oletus, et tegemist oli (patriarhaalse) suurperega, milles iga 

poeg rajas oma perele uue tarandi. Samas on pea alati jätkatud matmist ka “vanadesse” 

taranditesse. Väikeste mööndustega on see teooria jäänud kehtima tänapäevani..  

 

Kõige suurem kaevatud tarandkalme on Virumaal Kundas. See on 150 m pikk, 20-22 m lai ja 

enne kaevamist 2,3 m kõrge. 
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Viimasel kümnendil on tarandkalmeid kaevanud Valter Lang ja Marika Mägi, viimastel 

aastatel tõenäoliselt eelrooma rauaaega kuuluvat väikeste tarandikega kalmet Kundas ka 

Marge Konsa ja Tõnno Jonuks. Mõningaid tuntumaid rooma rauaaegseid tarandkalmeid: 

Jaagupi, Virunuka, Jäbara, Nurmsi, Tõugu, Tõnija. 

 

 

Ühetarandilised kalmed 
 

Ühetarandilisi kalmeid on teada kõige enam Tallinna ümbrusest, kuid vahel ka mujalt. 

Tegemist on üldiselt Ranniku-Eestile iseloomuliku fenomeniga, Sise-Eestist on seni teada 

vaid Mäletjärve üksiktarandkalme Tartust 10 km kagu pool.  

Ühetarandilised kalmed on  ehitatud 

ühetarandiliseks juba algusest peale, s t need 

ei ole klassikalised tarandkalmed, mille 

esimesele tarandile oleks lihtsalt järgnevad 

lisamata jäänud. Ühetarandiline tarandkalme 

on alati enam-vähem ruudukujulise 

põhiplaaniga, mitte pikergune nagu liitunud 

tarandkalmetes. 

 
Ühetarandilise tarandkalme rekonstruktsioonikatse 

Lehmja-Lool 

 

 

Saaremaa ja Lääne-Eesti väidetava rooma rauaaegse leiutühjuse ning tarandkalmete 
puudumise kohta vt väljavõte artiklist (Mägi, M. 2005. Kivikalmed ja surnumajad. 

Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal. Saaremaa Muuseumi kaksaastaraamat). 

Samas on esitatud ka teooria tarandkalmetest kui võimalikest puidust surnumajadest: 
 
Rooma rauaaeg ka Saaremaal 
Meie ajaarvamise 2. ja 3. sajandit, mil Eesti mandriosas püstitati tarandkalmeid, on Saaremaal ja Lääne-

Eestis pikka aega käsitletud kui leiutühja perioodi. Mõningates eriti kaugeleulatuvates teooriates on 

oletatud koguni germaani päritolu kultusest tingitud kohalike elanike hävitamist ning ülejäänud 

rahvastiku lahkumist neilt aladelt (Lõugas 1996, 130–137). Samas on õietolmu analüüside põhjal 

võimalik jälgida Saaremaal maaviljeluse ja järelikult ka inimasustuse katkematut arengut viimase 2500 

aasta jooksul (Saarse & Königsson 1992). Tegelikult on korrapärase ehitusega tarandkalmeid siiski 

teada ka Saaremaalt, näiteks Tõnija Tuulingumäelt, kust saadud esemeline materjal dateerus aga 

esmapilgul 4.–5. sajandisse. Nii hilise dateeringu tingis eeskätt mõningate Sise-Eesti ja Virumaa 2.–3. 

sajandi tarandkalmetele iseloomulike esemetüüpide, näiteks teatud tüüpi sõlgede ja kinniste sõrmuste 

täielik puudumine nii Tuulingumäe kalme kui ka üldse Saaremaa leiuaineses.  

Saaremaa tarandkalmete dateeringusse tõi muutuse võrdlus Kuramaa kalmete ja sealse leiumaterjaliga. 

Osalt tänapäeva Läti, osalt Leedu territooriumile jääv Kuramaa on Saaremaaga võrreldes liivane ala, 
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kus põletamata luud praktiliselt ei säili, see-eest on aga kohati võimalik leida jäänuseid puidust ja 

tekstiilist. Alates ajaarvamise vahetusest kuni 7. sajandini levis sealsetel rannalähedastel aladel 

kalmevorm, mis sarnaneb eelpoolkirjeldatud ebakorrapäraste tarandikega kalmetele – laibamatused 

kivipiiretega kalmetes (ingl. k. graves with stone kerbs või ka stone circle graves; näiteks Kurmaičiai, 

Rūdaičiai, Senkai, Lazdininkai, Tūbausiai, Baitai, Gintarai; vt näiteks Tautavičius et al 1968; Banytė-

Rowell 2001; Michelbertas 2002). Varaseimad kivipiirded olid ümmargused või ovaalsed, hiljem 

muutusid aga ebakorrapärasemaks ning alates 3. sajandist ilmusid ka nelinurksed kivipiirded (Źulkus 

2000, 91–92). Neis kalmetes esinevad 2.-4. sajandi esemetüübid on suures osas samad, mida leitakse 

Saaremaa korrapärase ehitusega tarandkalmetest ning mis dateeriti varem parema võrdlusmaterjali 

puudumisel ebamääraselt 4.–5. sajandisse.  

Torkab silma, et praegustel andmetel olid Saaremaa ebakorrapäraste tarandikega kalmed ja Kuramaa 

kivipiiretega kalmed üheaegselt kasutusel üksnes m a a 1. sajandi jooksul. Samas, kuna eelrooma 

rauaaegne leiumaterjal on Kuramaal äärmiselt napp (eriti võrreldes Saaremaa selle perioodi suhtelise 

leiurikkusega), võiks ehk oletada, et ka seal rajati esimesed käsitletavat tüüpi kalmed juba enne 

ajaarvamise vahetust, seni pole neid suudetud aga dateerida? Saaremaal on ebakorrapäraste 

tarandikega kalmeid asendanud siiski hiljemalt 2. sajandist alates korrapärase ehitusega tarandkalmed, 

mis enamikul teadaolevatel juhtudel on püstitatud otse varasemate kalmete peale. Kuramaal jäid 

põhimõtteliselt samasuguse ehitusega 

kivipiiretega kalmed aga püsima veel 

enam kui pooleks aastatuhandeks.  

 

 

 

 

 

 
Tõnija Tuulingumäe tarandkalme 

ii teatud ajal sarnane kalmevorm kui ka esemeline materjal osutavad, et eelrooma ja rooma rauaaegne 

ultuse ja/või matusehooned 

eatud eripära võrreldes enamiku Mandri-Eestiga Saaremaa rooma rauaaegsetel tarandkalmetel siiski 

rekonstruktsioonikatse 

 

N

Saaremaa kuulus ühte kultuurisfääri eelkõige Kuramaaga, kuigi ka kontakte Eesti rannikualade, Ida-

Preisi ja praeguse Poola kirderannikuga ei saa alahinnata. Paralleelide põhjal Kuramaa ja Poola 

leiumaterjaliga võib niisiis väita, et Saaremaa korrapärase ehitusega tarandkalmed (Tõnijal, Liiva-Putlas, 

Võhmal, Mälas) on rajatud juba 2.–3. sajandil nagu Mandri-Eesti tarandkalmedki ning on püsinud 

kasutuses kuni rahvasterännuaja lõpuni. Varasem “auk” dateeringutes oli tingitud eeskätt sellest, et nii 

Ranniku-Eesti kui ka Saaremaa leiuainest kõrvutati, lähtuvalt praegusest poliitilisest jaotusest, Sise-

Eestiga, mitte aga 2000 aastat tagasi Saaremaaga ühtsesse kultuurisfääri kuulunud Läänemere ida- ja 

kaguranniku omaga. 2.–3. sajandi Sise-Eestile iseloomulike esemetüüpide puudumisel rannikualadel 

tekkiski ettekujutus sealsest leiutühjusest.   

 

K
 
T

on. Need ei ole kuigi suured, koosnedes enamasti 3–4 tarandist. Nagu osutasid kaevamised Tõnijal, 

pole tarandid olnud seest üleni täidetud, nende müürid on olnud tihtipeale enam kui poole meetri 
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kõrgused ja laotud kuivmüürina paeplaatidest. Tõnija kalme igasse tarandisse viis sissepääs, vähemalt 

ühel juhul markeeritud vertikaalsete paeplaatidega ning lävepakukiviga nende vahel. Varaseim 

matusekoht koosnes kahest tarandist, millest ühte pääses vaid läbi eelmise (joonis 6). Tõmmates 

paralleele etnograafilise ehitusstiiliga Eestis, on seega alust väita, et sellised tarandkalmed on oma 

kasutusajal olnud tegelikult ristpalkidest hooned, mis toetusid kividest vundamendile (Mägi-Lõugas 

1997).1 

Ristpalkehitised, mille konstruktsioonis võivad täielikult puududa postiaugud, on arheoloogiliselt raskesti 

andkalmetest on kahjuks kaevatud 20. sajandi algupoolel 

iskombestik erines 

ane matmiskombestik, on Paju ja Lepna Saaremaal, mõlemad 

dateeritud 5.–6. sajandisse. Eesti mandriosa rahvasterännuaegsetes kivikalmetes  leidub nii põletamata 
                                           

jälgitavad, eriti puidu säilimist mitte soodustava pinnase puhul. Et Saaremaa kalmete juures paiknesid 

juba eelrooma rauajal ilmselt kultusliku otstarbega hooned, on samas osutanud Tuulingumäe 

muististekompleksi kaevamised.  Siinne eelrooma rauaaega kuuluv väikeste tarandikega kivikalme oli 

kahjuks suures osas lõhutud hilisema keldriga, samuti osalt selle peale püstitatud korrapärase ehitusega 

tarandkalmega. Varasema kivikalme kõrval asus ilmselt kultusliku otstarbega rajatis. See koosnes 

kividest püstitatud platvormist mõõtmetega umbes 4x7 m, mille sees leiti 5 kividega vooderdatud auku. 

Kõikjalt platvormi pealt leitud õhuke söekiht viitab sellele, et tegemist oli kivivundamendile tugineva 

ristpalkidest ehitisega (Mägi-Lõugas 1996; 1997; Mägi 2001; Mägi & Mägi 2002). Kaevamisaruannete 

põhjal võiks oletada, et sarnased kultuslikud rajatised on asunud ka Võhma ja Mäla kivikalmete juures, 

seal jäid need aga valdavalt läbi kaevamata.  

Valdav enamik Eesti rooma rauaaegsetest tar

või keskosas, kui mitte veelgi varem. Kaevendiplaanide  ja -aruannete järgi otsustades on Virumaa, Ida- 

ja Lõuna-Eesti kalmed siiski mõnevõrra teistsuguse konstruktsiooniga, mille põhjal vähemalt kohati 

oleks raske oletada, et need on omal ajal olnud hooned.  Küll võib sarnaseid matuseehitisi oletada 

mõningate Põhja- ja eriti Loode-Eesti tarandkalmete puhul. Peale vastavale võimalusele tähelepanu 

juhtimist on sealgi kaevatud vaid üht tarandkalmet (Uusküla II), kus samuti oli tegemist paekividest 

laotud müüridega, mis polnud seest ääreni täidetud. Kalmet kaevanud arheoloog Lang oletas, et 

kalmesse võidi lisada täidisekive iga matusega ning Uusküla kalmesse polnud lihtsalt jõutud piisavalt 

palju surnuid matta (Lang 2000, 147–161). Siinkirjutaja arvates on tegemist siiski konstruktsioonilise 

eripäraga, millele varasemate kaevamiste käigus pole lihtsalt osatud tähelepanu pöörata.2 Oluline on 

siinkohal ka teha vahet tarandkalmete ja väikeste tarandikega kalmete vahel. Kuigi viimatinimetatute 

madalad müürid olid sageli samuti laotud paeplaatidest, pole vähemalt ebakorrapäraste tarandikega 

kalmete puhul seni alust oletada, et need oleks kunagi olnud osalt puidust hooned.  

Saaremaa rooma rauaaegsetes tarandkalmetes ja/või matusehoonetes esinev matm

mõneti kivikirstkalmete ja väikeste tarandikega kalmete omast. Jätkuvalt oli tegemist kahekordsete ja 

osaliste matustega, mis nüüd paiknesid aga kõik enam-vähem ühes kihis umbes peasuuruste 

täidisekivide vahel. Nii täidisekivide all kui ka peal oli olnud paeplaatidest sillutis, mis ilmselt moodustas 

midagi paeplaatidest põranda taolist tarandite sees. Luude sängitamiseks kalmesse oli eemaldatud osa 

sillutise- ning täidisekive, asetatud tekkinud avausse luud koos leidudega ning pandud sillutise 

paeplaadid taas oma kohale tagasi.  

Hiliseimad kalmed, kus esineb sarn

 
1 Paralleeli võib siinkohal tuua rooma rauaaegse Baitai kalmega Lääne-Leedus, mille 
kivipiirdega kalmekonstruktsiooni pealt on leitud puidujäänuseid ja savitihendeid (Banytė-
Rowell 2001). 
2 Langi teooria vastu räägib ka asjaolu, et Uusküla kalmest leiti vähemalt 27 surnu jäänused (Lang 2000, 153-154), 
mis kalme mõõtmeid arvestades on küllaltki suur arv. Kalmesse pole seega maetud sugugi vähem inimesi, kui 
tavapäraselt teistesse tarandkalmetesse. Tuulingumäe kalme kahest tarandist leiti umbes 30 inimese säilmed (Mägi 
1999), ülejäänud kahes tarandis aga matused praktiliselt puudusid. Ometi oli kivikiht kõigis tarandites enam-vähem 
ühepaksune. 
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kui ka põletatud matuseid, kusjuures viimased muutuvad aja jooksul järjest domineerivamaks (e g 

Deemant 1977; Mandel 2003, 27–64, 125–129). 

 
 
Kangurkalmed 

olid tõenäoliselt jätkuvalt kasutusel osalise või lausa puuduva kiviringiga 

äikesed kalmed, mida Lang on üritanud dateerida varasemaks. Neid on teada mitmelt poolt 

ammaskalme 
ht Eestis ebatavalist kalmet – sammaskalmet – on 

la lähedal, Tallinnast ida pool. Seda 

nud karjasekeppnõelad, mida nüüd valmistati nii rauast kui ka 

ronksist. Naabermaade paralleelidele tuginedes 

 

Rooma rauaajal 

v

Eestist. 

 

Valkla s
Ü

kaevatud Valklas Kaber

kaevas  Osvald Saadre 1930. aastate teisel poolel. Kalme 

on dateeritud 3.-4. sajandisse. Leiti neli matust, neist kolm 

olid tähistatud kivisammastega. Saadi ka mõned leiud: 

kinnised sõrmused, kettakujulise peaga nõel, naaskel. 

Taolised sammaskalmed või ka bautakalmed on levinud 

näiteks Kesk-Rootsis. Artur Vassara arvates tähistas Valkla 

sammaskalme kunagist sadamakohta ning kuulus eesti 

meresõitjatele, kes olid olnud tegevad Upplandi rannikul.   

 
        Valkla sammaskalme 

 

ESEMELINE MATERJAL 
 

Rooma rauaajal olid väga levi

p

kandsid mehed karjasekeppnõelu ühekaupa, keebi 

või muu ülerõiva kinnitusena. Naistel kinnitati 

nendega õlgade kohal rinnakeesid. Rinnakeed 

kinnitavad nõelad ei pruukinud alati olla sama tüüpi. 

Lisaks karjasekeppnõeltele olid levinud ka 

teistsugused, nt. nuppotsalised ehtenõelad. Ühele 

Tõnija kalmesse maetud naisele oli antud kaasa 

rinnakee, mis lisaks klaashelmestele ja 

pronksripatsitele oli moodustatud tillukeste lülidega 

raudketist. 
Rooma rauaaegseid esemeid Tõnija kalmest 
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Enamikus Mandri-Eestis olid  rooma rauaajal laialdaselt kasutusel eri tüüpi sõled. Mõningate 

ooma rauaaegseid sõlgi 

eondsõlgi, ketassõlgi. Sõletüüpides esinesid 

riavõrud (mida 

 iseloomulikud 

agu-Eesti ketassõlgi ja ripatseid 

s olid Põhja-Lätis ja Kagu-Eestis 

 

 

aelavõrud 

sõletüüpidena võiks mainida silmiksõlgi, ambsõlgi, okssõlgi, peakilpsõlgi, kärbissõlgi,  

 

ka piirkondlikud eripärad. Nii sõlgede kui ka 

 

 

 

 
R

 

 

s

muu materjali poolest moodustasid omaette kultuuriareaali näiteks Põhja-Läti ja Kagu-Eesti. 

Põhja-Eesti kõige silmatorkavamateks eheteks olid emailkaunistusega sõled. 

Käevõrudest olid rooma rauaajale iseloomulikud nuppotsalised võrud, nn see

kanti palju korraga vahel kogu käsivarre ulatuses ning mis näiteks Soomes olid meeste 

eheteks). Kõige enam leitakse siiski 

lihtsaid, tavaliselt teravnevate 

otstega käevõrusid.  

Rooma rauaajale olid

Kaelavõrude

keed rohketest ripatsitest ning 

helmestest, mille vahele oli vahel 

lükitud pronksspiraale. 

 
 
 
 
K

 
t 

levinud emailkaunistusega kettakujuliste otstega 

võrud. Lisaks võiks mainida veel pasunotstega 

võrusid ning seennuppotstega võrusid. Sise-eestile 

olid iseloomulikud kinnised sõrmused, Ranniku-

Eestile rohkem spiraalsõrmused ning ka 

kaksikspiraalotstega sõrmused. 

 

 
K
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Harva on rooma rauaaegsetest kalmetest leitud ka tööriistu: 

nuge, kitsaid putk, kaelus- ja silmaga raudkirveid, sirpnuge, 

pintsette, kääre, naaskleid jmt. 

Keraamika jagunes endiselt peen- ja jämekeraamikaks. 
Neist viimast kaunistati enamasti riibete või 

tekstiilijäljenditega. Ornamenti esines üldiselt keraamikal 

siiski. üldiselt 

vähe. 

 
Nuppotstega käevõru 

ja seeriavõrud 

 

 

 
 
   Kirveid ja vikat 

 
 
 
 
 
 
Emaililustusega hoburaudsõlg Põhja-Eestist 

 
 
TARANDKALMED JA GOOTI TEOORIA 
 

Arheoloogiat kasutatakse tihtilugu kui poliitilist instrumenti. See tähendab, et teooriad ja 

paradigmad vaadatakse ümber seoses poliitilise olukorraga. Iga uurija on tahes-tahtmata 

mõjutatud omaenese poliitilisest, rahvuslikust, sotsiaalsest jm taustast. 

 

Gootide teooria põhines Jordanese “Gootide ajaloole”, mis oli pandud kirja 551. aastal 

Konstantinoopolis. Varem usuti sellesse kirjutisse sõna-sõnalt ning püüti sellega seostada ka 

arheoloogilisi leide. Selles kirjutises on mainitud, et gootide hiigelriiki kuulusid ka veneedid ja 

aestid. 

Gootide teooriast Eesti arheoloogias on hea ülevaateartikli kirjutanud Andres Tvauri: 
Tvauri, A. 2003. Balti arheoloogia maailmaajaloo pöörises ehk gooti teooria saatus. - Eesti 

Arheoloogia Ajakiri, 7:1, 38-71. 
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Gootide teooria Eestis sai alguse 19. sajandil. Selle kohaselt arvati, et siinne algrahvastik elas 

kiviajas kuni umbes 6. sajandini maa. 2.-4. sajandil peatunud siin oma “rännakul” goodid, 

kellele kuuluvad kivikalmed ja esemeline kultuur. Alles peale gootide lahkumist olevat 

saabunud Baltimaadesse tänapäeva eestlaste ja lätlaste esivanemad. 

Esimene siinne arheoloog ja siinsele gooti teooriale alusepanija –Tartu Ülikooli geoloogia 

professor Constantin Grewingk (1819-87) käsitles eestlasi-lätlasi siiski kui Baltimaade 

esmaasukaid, kuid seostas neid Tacituse mainitud fennidega – seega, nende arengutase 

usuti olevat olnud väga madal. Veel 13. sajandi algul elatud siin ikka veel enam-vähem 

Tacituse kirjeldatud oludes. Sellistest ideedest kumab läbi 19. sajandi baltisakslaste üleolev 

suhtumine eestlastesse-lätlastesse kui primitiivsetesse rahvastesse. 

Slaveka kalme plaan Sieversi järgi 

 

Grewingk käsitles tarandkalmeid laevkalmetena, kuna talle tundusid need olevat teravovaalse 

kujuga. Laevkalmed pidid olema omased germaanlastele, järelikult pidid germaanlased olema 

siin mingil ajal elanud. Kuna siinsed esemed sarnanesid Läänemere kaguranniku omadele, 

arvas Grewingk, et need germaanlased olid gootid. Gootide siinviibimist kinnitasid tema 

teooria kohaselt ka mõningad kohanimed, näiteks Kodavere või Kodijärve. 

 

Tol ajal oli valitsev migratsionistlik tõlgendusviis. Selle kohaselt tulid rahvad kusagilt juba 

valmis kujul, ka kultuur tuli kusagilt keskusest valmis kujul. Eestis-Lätis seoti sellega 

Kulturträgerluse idee. Tollal peeti meile kultuuri toojateks germaanlasi, hiljem jälle venelasi. 

 

 

Taani keeleteadlane Wilhelm Thomsen arvas, et Eesti ja Soome rannikuil oli rooma rauaajal 

üksikuid gooti kolooniaid, üldiselt olid need alad tollal aga asustamata. Sellest ajast pärinesid 

tema arust ka varaseimad germaani laenud läänemeresoome keeltes. 

 

Gooti teooria taga võib näha poliitilist survet. Teooria juurdus siinses teaduses ajal, mida 

iseloomustab venelaste-poolne surve kohalikule baltisaksa kultuurile.aeg. Vastukaaluks 

püüdsid baltisakslased näidata, et nad on siin juba põlisrahvus. Idee siinsetest varasematest 

asukatest ja kultuuritoojatest gootidest sobis selleks suurepäraselt. 

 

1887. aastal kaevasid sakslane Georg Loeschke ja venelane Pavel Viskovatov Nõo Jaagupi 

tarandkalmet. Nende kaevamiste tulemuseks oli, et tarandkalmed polegi teravovaalsed, s t 
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laevakujulised, vaid koosnevad hoopis ristkülikukujulistest tarandikest. Sellega anti esimene 

hoop teooriale siin asunud germaanlastest-gootidest ning nende laevakujulistest 

matmiskohtadest. 

Viskovatov pidas tarandkalmeid kohaliku elanikkonna matmiskohtadeks. Tema esitas 

esimesena ka teooria, mille kohaselt üks perekond rajas esimese tarandi, järgmine (poja) 

perekond teise jne. Grewingki poolt gooti teooria tõestuseks toodud näidete hoolikam 

kontrollimine Loeschke poolt osutas, et need polnud üldse laevakujulised. Loeschke oligi 

põhimõtteliselt see, kes laevkalmete teooria lõplikult ümber lükkas. Need uued ja 

ümberlükkavad teooriad põhjustasid algul kohalikes arheoloogiaharrastejate siiski väga 

tugevat vastuseisu (kaasa arvatud ka näiteks “Eesti rahvusliku arheoloogia rajaja” Jaan Jungi 

poolt), suuresti mistõttu Loeschke lahkus siit peagi tagasi Saksamaale. 

 

1887. aastast kuni peaaegu Esimese maailmasõjani oli Eesti juhtivaks arheoloogiks Tartu 

Ülikooli professor Richard Hausmann. Tema võttis järk-järgult omaks uue teooria ning oli 

esimene kes hakkas (hilisemaid) tarandkalmeid nimetama mitte enam laev- vaid  

kiviridakalmeteks (Steinreihengraben). See termin jäi püsima kuni 1920. aastateni.  

Etnilistes küsimustes oli Hausmann ettevaatlik. Ta pakkus, et eestlaste esivanemad saabusid 

siia alles 6.-7. sajandil kusagilt ida poolt, kuid meie ajaarvamise esimestel sajanditel olid 

Baltimaades kultuurikandjateks siiski goodid. Otsestest etnilistest määratlustest Hausmann 

oma kirjutistes hoidus. 

 

Haruzin pakkus 1894. aastal välja, et Eesti ala kuulub kokku pigem Ida-Euroopaga ning 

siinsete kivikalmete omistamine gootidele on põhjendamatu. Tema arvates olid need kohalike 

hõimude mälestusmärgid. Tol ajahetkel võib selle teooria taga näha Vene impeeriumi 

poolseid püüdlusi “tõestada”, et Baltimaad on alati kuulunud kokku idaga. 

 

Soome oli tol ajal küll Vene riigi koosseisus, kuid poolenisti iseseisev. See avaldus kohe ka 

käsitlustes muinasaja kohta. Alfred Hackman arvas, et eestlased ja soomlased elasid oma 

praegusel asukohal juba ajaarvamise vahetuse paiku. Nad olid tema käsitluse kohaselt küll 

gootide kultuurilise mõju all, kuid gooti asundusi siin ei olnud. 

 

Muutus gootidega seotud teooriates toimus alles 1920. aastatel. Nüüd oli tegemist 

rahvusriigiga, mille ideoloogia nägi ette kohaliku kultuuri pikaajalisuse tähtsustamist. 1920-30. 

aastatel usuti siiski veel, et Eestis oli esiajal tugev gooti mõju, mille tõid kaasa kaupmehed 

Visla alalt ja muud taolised kontaktid. 

1930. aastate lõpus kerkis Eesti arheoloogias esile uus iidol: Harri Moora. 1956. aastal 

avaldas ta arvamust, et gootide mõju Eestis oli marginaalne (artikkel: Eesti rahva ja 

naaberrahvaste kujunemisest arheoloogia andmeil. Eesti rahva etnilisest ajaloost). Selle artikli 

tulemusel kadus gooti teooria Eestist praktiliselt üleöö! 
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RAHVASTERÄNNUAEG (450–600) 
 

Rooma riigi langusele järgnes suurte segaduste aeg. Seda iseloomustas paljude 

hõimuriigikeste kiire teke ja kadumine ja hõimude siirdumine ühest elukohast teise. 

Rahvasterännuaeg oli sõdaderohke periood, mis tõi kaasa rohkesti muutusi nii poliitiliselt kui 

ka ühiskondlikus süsteemis. 

Rahvaste rändamisest puudutavad meid kõige enam gootide ränded, millest oli juttu juba 

eespool. Ettekujutus gootidest põhineb Jordanese ”Gootide ajalool”, kirjutatud 

Konstantinoopolis 551. aastal. Varasemad arheoloogilised käsitlused tuginesid suuresti 

sellele teosele, tänapäeval peetakse seda aga enamikus maades suhteliselt müütilise sisuga 

kirjutiseks. Tänapäeval arvatakse, et pigem liikusid ühelt alalt teisele ülikud oma 

kaaskondadega, samuti tingisid eliidi liikumist eri alade valitsevate perekondade 

omavahelised abielud (koos kõrgest soost pruudiga tulid ka tema naissoost kaaskondlased) 

ja muud taolised kontaktid. 

Gootide algkoduks oli Jordanese järgi müütiline saar Põhjameres – Scandza (arv. 

Skandinaavia). Sealt olla gootid lähtunud, liikudes algul praeguse Poola alale ning seejärel 

kaugemale kirdesse. Nende riik ulatunud lõpuks Läänemerest Musta mereni välja. Kõik 

uurijad ei nõustu siiski Scanza paigutamisega Skandinaaviasse ning nii on gootide algkodu 

otsitud ka näiteks Mustast merest loodes. Jordanes mainib gootide hiigelriiki kirjeldades 

ühtlasi rahvast nimega hestii, keda ta seob merevaiguga. 

 

Aeste või Aestlandi on mainitud mitmetes rahvasterännuaegsetes kirjalikes allikates, kuigi 

jätkuvalt pole selge, keda nende nimetuste all täpsemalt mõeldi. Paulus Orosius kirjeldas 418. 

aastal Eastlandi, mille kõrval olevat asunud Weonodland (veneedid?), Cwenland (Naistemaa; 

võib-olla mõeldud Soomet) ja scridefinnas (laplased). 524. aastal olevat aestide saatkond 

saabunud Ravennasse idagootide kuninga Theoderichi jutule, tuues kingituseks merevaiku. 

Kuningas olevat kinnitanud oma sõbralikku suhtumist aestidesse ning esitanud neile ühtlasi 

selgituse merevaigu päritolu kohta. 

 

ASUSTUS 
 

Valter Langi arvates iseloomustab seda perioodi külade teke. Sellele viitab asjaolu, et alates 

5.-6. sajandist ilmuvad Eesti arheoloogilisse materjali tüseda kultuurkihiga asulad. Peamiselt 

naabermaade eeskujul räägib Lang asustusnihkest ka Eestis. Näiteks Ojamaal paikneb 

asustus samuti omal kohal alates hiljemalt 6. sajandist, üksnes eriti heade muldade puhul 

juba alates varasemast. Langi arvates võis sel ajal toimuda ka üleminek regulaarsele 

kaheväljasüsteemile (põld-kesa). 

Külade tekkimine toimub enamasti kas talude jagunemise teel või talude kokkukoondumise 

teel. Rahvasterännuajal ilmuvad Langi andmetel Eestis ribapõllud ja kujuneb välja küla kui 

ühtne administratiivne süsteem. 
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Kagu-Eestis olevat Tvauri andmetel kääbaste järgi otsustades (??) püsinud üksiktaluline 

asustus. Siin oli ilmselt ülekaalus alepõllundus ning küttimisel oli toiduhankimises jätkuvalt 

suur osatähtsus. 

 

LINNUSED JA ASULAD 
 

Rahvasterännuajal ilmuvad Eestisse taas linnused. Mõned linnused võisid tekkida juba 

umbes aasta 500 paiku, üldiselt langeb nende kasutuselevõtt aga järgmisesse perioodi.  

5.-6. sajandisse dateerub Iru linnuse varasem kiht. Võimalik, et sel ajal said alguse ka Tartu ja 

Otepää. Rõuge linnuse juures olev asula rajati umbes aastal 500; linnus eraldati sellest,tõsi 

küll,alles 100 aastat hiljem. 

Umbes sama nähtus esines 

Tõrva Tantsumäeljm. 

Rahvasterännuaja lõpu ja 

järgneva perioodi linnused olid 

iseloomulikud valdavalt Ida-

Eestile. Ranniku-Eestis leidus 

neid harva (näiteks Iru). 

 
ĀĀrraaiiššii  jjäärrvveeaassuullaa  rreekkoonnssttrruukkttssiioooonn 

 

6.-7. sajandisse kuulub Eestis üsna ebatavaline Valgjärve järveasula. See paikneb Lõuna-

Eestis, üsna Läti piiri lähedal. Asula oli rajatud omaegsele poolsaarele või saarele, kuhu olid 

püstitatud vaiadel ehitised. Kuigi teateid veel mõnede arvatavalt sarnaste asulate kohta on 

mujaltki Eestis, pole peale Valgjärve neist ühtegi uuritud. Rohkem on taolisi järveasulaid 

teada Põhja-Lätist, kus üht neist – Araiźit – on ka põhjalikult kaevatud ja mis on praeguseks 

restaureeritud. 

 

PEITLEIUD 
 
Perioodi tuntuimaks peitleiuks on ilmselt Kirimäe leid Lääne-Nigula lähedalt. Selles oli 170 

leiunumbrit ning leid dateerus 6. sajandi keskpaika. Leid koosnes eelkõige relvadest: 20 

odaotsast, mõõkade osadest, kilbikupaldest, kirvestest ja nugadest. See sisaldas ka ehteid: 

käevõrusid, rinnanõelu, ambsõlgi, ning pandlaid. Ehtetüüpide ja naabermaade paralleelide 

järgi otsustades oli tegemist peamiselt meesteehetega, mistõttu oletamisi võibki leidu lugeda 

meestele kuulunud esemete kogumiks. Kirimäe peitleid olevat saadud 0,5 m sügavuselt kivi 

alt koos inimluudega. Võib seega oletada, et tegemist oli matusega. 
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Rahvasterännuaja peitleiud jagunevad kolme peamisse rühma: pronksehetest koosnevad 

leiud, relvaleiud ning hõbeehetest koosnevad leiud.  

Pronksehetest koosnes näiteks Reola peitleid Tartu lähedalt, mis kuulus 5. sajandi lõppu või 

6. sajandisse. Selles oli 3 kärbissõlge ja 8 käevõru, mis olid algselt maetud laukasse.  

Relvaleiud ilmusid perioodi lõpul, peamiselt 6.-7. sajandil. Neist tuntuim on Rikassaare 

relvaleid Paide lähedalt. Sellesse kuulus 54 odaotsa ja 7 võitlusnuga. Odaotsad olid olnud  

varretatud ning asetatud maha korrapäraselt, tipud vastamisi. Arvatakse, et Rikassaare 

relvaleid võis tähistada mingi kokkuleppe, näiteks piiride mahamärkimise tseremooniat. 

Peamiselt relvadest koosnes ka Alulinna leid Kirde-Eestist. Selles oli 50 odaotsa, umbes 10 

kirvest, mõõk, 20 sirpi ja mõningaid muid esemeid. Leid saadi juba 19. sajandil. Kõik esemed 

ei pärinenud täpselt ühest ajast ning võib arvata, et need olid ohverdatud sohu pika perioodi 

jooksul. Eesti naabermaadest on nii rahvasterännuajast kui ka teistest perioodidest teada 

mitmeid taolisi relvade 

ohverdamiskohti. 

Hõbeehetest koosnevatest 

leidudest võiks mainida 6. sajandi 

keskpaika dateeritud Kardla 

hõbeaaret Tartu lähedalt. Selles oli 

3 ambsõlge, neist üks 

kuldplateeringuga, 11 kaelavõru, 5 

käevõru, lisaks väike kullast 

kaelavõru ja pronkskäevõru.  

 
Kardla hõbeaare 

 

Peitleidude peitmise põhjuste üle on palju arutletud. Varem arvati lihtsustatult, et tegemist 

on omamoodi perekondlike aardelaegastega, väärtasjade hoiukohtadega, mis pereliikmete 

surma korral jäid maapõue. Paraku ei sobi see selgitus paljudest relvadest koosnevatele 

peitleidudele. Tänapäeval arvatakse, et enamik peitleide ongi tegelikult rituaaalse 

tähendusega. Nad on kas otseselt ohverdused või ka näiteks omamoodi panused, mida 

inimene maasse peites lootis teispoolses elus kasutada. Viimasele võimalusele viitavad 

mõned kohad Skandinaavia saagades. Eri aegadest pärinevate peitleidude ja aarete seas on 

aga kahtlemata ka selliseid, mis olid lihtsalt ärapeidetud väärisasjad ning polnud tegelikult 

mõeldud maapõue jääma. 

 
SADAMAKOHAD 
 

6. sajandil ilmuvad kõikjal Läänemere maades arheoloogilisse materjali sadamakohad. 

Arvatavasti oli selleks ajaks jõudnud ühiskondlik areng niikaugele, et eliit oli huvitatud ning 

suutis tsentraliseerida kaubandust teatud üksikutesse kohtadesse, kus seda ja sellelt 
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laekuvaid makse oli lihtsam kontrollida. Nii tekkisid varasemate paljude sadamakohtade 

asemele veidi suuremad intensiivsema kasutusega sadamakohad, mis jätsid maapõue juba 

ka arheoloogiliselt tuvastatavaid jälgi.  

Samal ajal, s o umbes 6. sajandil, kadus paljudel Läänemerd ümbritsevatel aladel vahetult 

rannalähedane asustus. Inimesed kolisid kilomeetri või rohkem sisemaa poole. Sellise nihke 

põhjused pole päris selged, kuid kõige tõenäolisemana on oletatud, et seoses rahutute 

aegadega muutus ranna lähedal elamine liiga ohtlikuks. Enamikul aladel tekkisid rannakülad 

uuesti alles 13.-14. sajandil. 

Laevaehituses on tähtsaimaks uuenduseks see, et alates umbes 7. sajandist saavad 

Läänemere muinaslaevad purje. 

 

 

ESEMELINE MATERJAL 

 

Rahvasterännuaegsed esemevormid sarnanevad veel rooma rauaaegsetele esemevormidele 

ning on üldjuhul sarnased lõunapoolsemate Baltimaade esemevormidega.  

 
Ehted 

Tüüpiliseks rahvasterännuaegseks ehteks olid ambsõled. Saaremaal ja ka Lääne-Eestis 
ilmusidki sõled alles nüüd laiemasse 

kasutusse või vähemalt matusepanuste hulka. 

Ambsõlgi kasutati tihtipeale karjasekeppnõelte 

asemel, ilmselt rõivakinnitusena. Üldiselt 

liigitatakse ambsõlgi jala kuju järgi. 

Rahvasterännuaegsetest ambsõlgedest on 

uhkeimad hõbetaadist rõngasgarnituuriga 

ambsõled. 
Ambsõlgi Paju kalmest 

Kolmnurkpeaga nõel Lepnast 

 

Rahvasterännuaja lõpuosas, 6. sajandil, ilmusid kolmnurkpeaga 

rinnanõelad, millega hakkasid oma rõivaid kinnitama nii mehed 

kui ka naised. Sellesse aega kuuluvad ka varaseimad 

rõngaspeaga nõelad. 

Rahvasterännuaegsed kaelavõrud olid kõige sagedamini vaheliti 

otstega. Otsad olid sageli fassetitud, vahel ka lihtsalt jämenevad. 

Käevõrudest olid enim levinud lihtsad lahtised võrud, nagu 

varasematelgi perioodidel. Uuendusena ilmusid jämenevate 

otstega käevõrud ning kolmnurkse ristlõikega massiivsed võrud. 

Sõrmustest olid enam lavinud spiraalsõrmused. 
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Rahvasterännuajale iseloomulikeks eheteks olid agraffnööbid – rõivastele kinnitatavad 

ilunööbid. Agraffnööbid olid enamasti luksuslikud, sageli keerulise ornamendiga, hõbetatud 

või koguni kullatud. Eestist leitud agrafnõõbid on valmistatud Skandinaavias. Kõige suurem 

kollektsioon agraffnööpe on leitud Tallinna lähedalt Proosa kalmest, mitmeid on teada ka 

Lääne-Saaremaalt Paju kalmest. 

Kõige tüüpilisemateks vööosadeks olid jämeneva esiosaga pandlad. Tundub, et pandlaga 

nahkvöid kandsid nii mehed kui ka naised. Lisaks leitakse vahel üksikuid vöönaaste ja ka 

rihmakeeli. Pandlad võisid olla nii pronksist kui ka rauast. Viimastest kuulus osa ilmselt 

hobuse ratsmete juurde. 

 

Relvad ja tööriistad 
Rahvasterännuajal ja kuni 7. sajandini püsisid kasutusel 

veel putkkirved, kuigi kasutati ka kitsateralisi silmaga 

kirveid. Leitud on sirpe ja vikateid.  

Tolleaegsed odaotsad olid kõige levinumalt ovaalse lehe 

ja putkega. Umbes 500. aasta paiku ilmusid kasutusse 

väljaulatuvate lehenurkadega odaotsad.  

Iseloomulikuks relvaks oli võitlusnuga või ka lühem 

üheteraline mõõk. Harva leitakse tollest ajast kaheteralisi 

mõõku. Paju kalmest on teada ilus pronksist 

loomapeaotstega mõõganupp. 

Rahvasterännuaegsed kilbikuplad on teravaotsalised. 

Kuigi eestist pole kilpe leitud, olid need naabermaadest 

saadud leidude põhjal otsustades arvatavasti 

ümmargused ning valmistatud puulaudadest. 

 
Keraamika 
Rahvasterännuaegne keraamika sarnanes rooma rauaaegsele. Jämekeraamika oli 

kaunistatud riibete või tekstiilijäljenditega. Üldiselt oli keraamikal ornamenti harva. 

 

 

 

KALMED 
 

Viimased tarandkalmed rajati üldjuhul 5. sajandil, peale seda neisse matmine lakkas. Nüüd 

levisid enamuses Mandri-Eestist struktuuritud kivikalmed, mis rajati vahel tarandkalmete 

kõrvale (nt Proosa Tallinna lähedal). Mandri-Eestis sai valdavaks põletusmatus, saartel ja 

kohati ka rannikul (eriti Tallinna ümbruses) jätkus põletamate, kuid segatud luudega matmise 

tava. Rahututest oludest annab märku see, et ehete kõrval ilmusid kalmetesse relvad. Alates 
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5. sajandist hakkas Eesti alal levima komme panna surnutele kaasa vaid tükke asjadest. See 

võiks viidata muutustele ideoloogias ja ettekujutuses teispoolsusest. 

Otseselt rahvasterännuaegseid kalmeid on Eestist teada vähe. Tuntuimad neist on Proosa 

kalme Tallinna lähedal ning Paju ja Lepna kalmed Saaremaal. Vahel on täheldatud 

rahvasterännuaegseid üksikmatuseid ka hilisemate kalmete all või järelmatusena 

varasemates (näiteks tarand-) kalmetes. 

 

Kääpad 
Kagu-Eestisse, eriti Võru- ja Setumaale, ilmuvad umbes 500. aasta paiku kääpad. Neid on 

Eestis uurinud eelkõige Mare Aun ja Silvia Laul. Rahvasterännuaegsed kääpad jagunevad 

pikkadeks ja ümarkääbasteks.  

Pikad kääpad võisid olla kuni sajakonna meetri 

pikkused. Kuigi nii need kui ka ümarkääpad 

koosnevad valdavalt liivast, esines pikkades 

kääbastes vahel kiviridu ja justnagu tarandimüüre. 

Eesti uurijad on seda nähtust pidanud seoseks 

varasema kalmevormi, tarandkalmetega.  

 
Loosi kääpad 

 

Kagu-Eesti kääpad on olnud nõukogude ajal ülepolitiseeritud diskussiooni objektiks. Mõned 

vene uurijad (eriti Sedov) on neid seostanud kriivitśitega, väidetavalt slaavi päritoluga 

hõimuga, keda on mainitud vene leetopissides. Kriivitśite matmiskohti Eestis loeti seega 

tõestuseks venelaste väidetavast varasest kohalolust Eestis. Tänapäeval peetakse kääpaid 

siiski kohaliku rahvastiku matmiskohtadeks. 

Kääpad on levinud enamasti metsastel aladel ja on arvatavasti seotud väikeste 

asustusüksuste – taludega. Rahvasterännuajal esines neis ainult põletusmatust. Põletatud 

luud, vahel savinõu sees, olid asetatud kas kääpa alla lohku lohus või olid need 

kääpakuhjatise sees. Panuseid on kääbastes väga vähe, mis teeb sealsete matuste 

dateerimise sageli keeruliseks.  

 

 
TARANDKALMED JA SURNUMAJAD 
 

Soomeugrilaste surnumajadest 
Paljude idapoolsete soomeugrilaste juures on olnud teada puust surnumajad kuni hilise ajani 

välja. Mitmetel sealsetel rahvastel on teada ka eraldi hooned või näiteks saunad, kus seisid 

esivanemate kujud. Samassse toodi esivanematele ka ohvreid – selline tare oli ühtlasi 

ohverdamiskoht. 
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Väljavõte artiklist  
(Mägi, M. 2005. Mortuary houses in Iron Age Estonia. - Estonian Journal of Archaeology/ 

Eesti Arheoloogiaajakiri 9: 2. Special issue on the archaeology of buildings. Guest editors 

Marika Mägi and Erki Russow, 93-131): 
Kuigi Volga ja Okaa jõgede vahelisel alal tänapäeva Moskvast ida pool oli üksikuid kaevamisi 

läbi viidud juba varem, on alates 1990ndtest hakanud kohalikud arheoloogid rõhutama, et 

surnumajad – väikesed ristpalkidest hütid, millesse koguti esivanemate põletatud luud – olid 

sealsete soomeugrilaste põhilised matmispaigad alates eelrooma rauaajast kuni meie 

ajaarvamise 5.-6., võib-olla ka 7. sajandini välja (Smirnov 1990; Baschenkin 1996). Kuigi 

vahemaa Eesti ranniku ja Volga-Okaa vahelise ala vahel tundub esmapilgul suur, on 

sellesuunalised kontaktid siiski jälgitavad esemelises materjalis – näiteks on sealt pärit rooma 

rauaaegseid ehteid leitud Lääne-Eestist Kõmsi ühetarandilisest kalmest (Lõugas 1972), mis 

tõenäoliselt kujutab enesest samuti kunagist surnumaja.  

Piki Volga jõge kulges tähtsaim kaubatee idamaadesse. Pole võimatu, et viikingiajast 

varasemaid palkidest surnumaju leidub ka Eesti ja Volga ülemjooksu vahelisel, tollal 

soomeugrilastega asustatud alal, sealses piirkonnas on aga varasemaid muistiseid üldse 

äärmiselt vähe uuritud. Teatud mõttes viitab sellele siiski rauaaja lõpuosa kamberhaudade ning 

palkidest, kuid liivakääpaga kaetud kalmekonstruktsioonide laialdane levik neis piirkonnis (e g 

Kotchkurkina 1981; Khvoshchinskaya 2004, 31-52). 

... 
Näiteks 3. sajandist eKr kuni 1. sajandini pKr dateeritud Kurevaniha surnumajas avastati hoone 

alal 5 liivasesse pinnasesse süvendatud mõnekümne cm diameetriga arvatavat postiauku. 

Muistis rekonstrueeriti kui palkhoone mõõtmetega 4x5,6 m; selle kõrgus ning katuse olemasolu 

või puudumine jäi paraku ebaselgeks. Maetud oli surnumajja nii mehi, naisi kui ka lapsi 

(Baschenkin 1996). 

K. A. Smirnov on osutanud tervele reale kirjalikele allikatele ning märkustele vene folklooris, 

mis ilmselt on inspireeritud soome-ugri algrahvastikule omasest kombest koguda surnud 

sugulaste luud eraldiseisvatesse väikestesse palkidest surnumajadesse. Kommet tuua surnute 

põletatud luud teede ääres paiknevatesse taredesse on näiteks kirjeldatud in Ajalikkude 

aastate loos, samuti mõnedes lugulauludes. Sama kombe järelkaja näeb Smirnov ka vene 

muinasjuttudes selgelt mittevene päritolu vanast naisest Baaba-Jagaast, kes elab metsas 

palkidest (tihti millegipärast kanajalgadel) onnis, mis on täis konte. Ka Smirnov peab soome-

ugrilaste hilisemat kamberhaudade kombestikku varasemate surnumajade traditsiooni 

edasiarenduseks (Smirnov 1990). 

 

1990. aastate kaevamised on osutanud, et tarandkalmetes oli (vähemalt vahel) tegu 

müüridega, mis meenutasid ilma mördita laotud vundamente. Ehk olid needki majad? Igal 

juhul esinevad etnograafilistel ristpalkhoonetel kohati väga sarnased vundamendid . Lähemalt 

vt tarandkalmete kui võimalike surnumajade kohta eespool! 

 

Kindlamalt võib surnumajadest rääkida rahvasterännuaegsete kalmete puhul. 
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Väljavõte artiklist  
(Mägi, M. 2005. Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal. 

Saaremaa Muuseumi kaksaastaraamat):  

 

Rahvasterännuaegne surnumaja Lepnas 
 
Lepna kalme leidmislugu on suurepärane näide kohaliku folkloori usaldusväärsusest. Võssakasvanud 

kivine laiguke kunagisel põllul, kaugel tänapäevasest asustusest, poleks väljanägemise poolest 

arheoloogi pilku suutnud köita. Ometi teadis Lepna talust pärit Elvi Sirkel rääkida, et vanemate inimeste 

jutu järgi olevat siin katkuaegne matmiskoht Katkuauk. Leiukoha tegi veelgi omapärasemaks asjaolu, et 

võsa keskel oli maapind selgelt lohkus. Eestis seni leitud kalmed on pigem olnud ümbritsevast 

maapinnast kõrgemad kühmud. 

Katkuaugust saadud esimesed leiud tõid üllatuse: need kuulusid 5.-6. sajandisse, kogu Eestis suhteliselt 

muististevaesesse ja seega ka väheuuritud perioodi. Pea kõikjal naabermaades olid need sajandid, 

mida kokkuvõtlikult nimetatakse 

rahvasterännuajaks, seevastu suurte 

muudatuste perioodiks. Saaremaalt 

oli küll teada ka teine samasse aega 

kuulunud kalme, mis avastati 1975. 

aastal Pajumõisas, see oli aga olnud 

suuresti rikutud juba enne 

kaevamistööde algust. Paju kalmest 

välja tulnud puidujäänused 

võimaldasid seda kaevanud 

arheoloog Toomas Tamlal oletada 

skandinaaviapärast kamberhauda. 

Kamberhaua üheks tunnuseks on aga 

lohk, mis tekib maapinda peale 

puitkonstruktsioonide kõdunemist. 

Kõiki neid asjaolusid arvestades 

tundus Lepna leiukoht paljulubavana, 

mistõttu seal alustati 2002. aastal väljakaevamisi. 

Lepna Katkuauk asub Maadevahe jõe kunagise suudme lähedal, 1500 aastat tagasi peaaegu 

mererannas ümbruskonna kõrgeimal künkal. Võib arvata, et lagedal maastikul paistis hauaehitis 

kaugele ning toimis seega ka maamärgina. Merelt tulijaile andis see ühtlasi teada kohaliku 

pealikuperekonna jõukusest ja mõjuvõimust. Pole võimatu, et tegemist on sama perekonnaga, kelle 

esivanemad olid maetud peamiselt 1990. aastate teisel poolel välja kaevatud Tõnija Tuulingumäe 

kalmesse, Lepnast vaid 1200 m põhja poole. Nende inimeste elukoht asus tõenäoliselt hilisema Röösa 

mõisa lähikonnas, põllumaade keskel. 2003. aastal viidi seal Paemõisa-nimelises kohas läbi 

proovikaevamised, mis osutasid nõrga kultuurkihiga 5.-6. sajandi asulale, mis ilmselt oli olnud 

mõnevõrra kindlustatud. Praeguseks õgvendatud jõe lähedus lubab oletada, et tegemist võis olla 

rahvasterännuaegse jõesadamaga.  
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Matusehoone jäänused 
Lepna Katkuaugu kaevamiste käigus selgus peatselt, et tegemist polnud mitte tavapärase kivikalme, 

vaid kividest ja osalt puust ehitatud hoone jäänustega (Mägi 2004b; joonis 1).  Konstruktsiooni keskel 

olev lohk oli korrapäraselt ristkülikukujuline, selle sügavus ümbritsevast maapinnast 80 cm. Lohku 

ümbritses paarikümne sentimeetri kõrgune madal vall, mis koosnes lohust välja visatud mullast. 

Ümbritsevad kivikonstruktsioonid paiknesid nimetatud valli peal, osutades seega, et hauaehitise rajamist 

oligi alustatud lohu kaevamisega.  

Lohku ümbritses paeplaatidest kuivmüürina laotud madal vundament mõõtmetega 8,8 (loode–kagu 

suunas) x 5,3 m. Selle sisse jääv lohk oli suures osas täitunud varisenud kivide ja mullaga. Varingukiht 

oli õhem keskosas ja paksem seinte lähedal, kus sellest enamiku moodustasid lohku ümbritsevast 

müürist varisenud kivid. Ebatavalise asjaoluna võib märkida, et lohu edelaseina lõunapoolmikus polnud 

mingit vundamenti säilinud ning siin puudusid ka piki lohu nõlva allavarisenud kivid. Kividest laotud müür 

oli siin seega puudunud ning maasse süvendatud hoone oli olnud kas osaliselt lahtine või oli siin olnud 

tegemist puidust seinaga. Mõlema lühema seina keskel olid müürialuses samuti tühikud, mis ilmselt 

tähistasid sissepääse hoonesse.  

Lohu põhi oli kaetud hästi säilinud paeplaatidest põrandaga. Selle kagunurgas, otse oletatava 

sissepääsu kõrval, leiti tuleaseme jäänused – 60–70 cm läbimõõduga söelaik põlenud kividega. 

Tuleaset polnud ilmselt kuigi sageli kasutatud, mis hoone funktsiooni arvestades ei ole ka üllatav.  

Taoline maasse süvendatud ehitis pidi olema olnud kaetud katusega. Etnograafilised paralleeelid 

osutavad, et Saaremaa ilma mördita laotud kiviehitistes toetus katus palkidest raamistikule, mis oli 

püstitatud otse maapinnale (joonis 2). Kuna sellises konstruktsioonis puuduvad postiaugud, ei jää 

taolistest puitehitistest 1500 aasta möödudes ilmselt kuigi palju jälgi. Paene pinnas on üldse väga 

ebasoodne puidu säilimiseks. Ainsa puidust raamistikule viitava detailina leiti Lepna müürialuse 

loodenurgast mõned ringikujuliselt paiknevad paeplaadid, mis ilmselt olid ümbritsenud nurgaposti. 

Lohu põhja-, loode- ja kirdekülge ümbritses väiksemast kiviklibust koosnev, umbes 1,5 m laiune vöönd, 

millest saadi ka leide ja luid. Siin leidus üksikuid suuremaid paekive, mis kohati moodustasid ridu või 

isegi poolikuid “kaste”. Viimastest kõige selgepiirilisema seest leiti halvasti säilinud inimluid ja terve 

leiukompleks: neli odaotsa, võitlusnuga, kilbikupal, pronkspannal ja väikese savinõu killud. Võimalik, et 

luud koos panustega olid olnud asetatud puust kasti, mis ümbritseti väiksematest paeplaatidest müüriga 

ning kaeti pealt paeklibuga.  

Paeklibusest vööndist väljapoole jäi kaevendi põhja- ja lääneosas paeplaatide vöönd, mis koosnes 

sinna kas visatud või kukkunud, ilmselt mingi ehitise jaoks valitud paeplaatidest. Võimalik, et vöönd on 

tekkinud mingisuguste lammutustööde käigus. Kuigi Eesti eelajaloolistel muististel pole seda varem 

täheldatud, on siiski võimalik, et matusehoone mõni aeg peale sellesse matmise lakkamist tahtlikult 

lammutati. Selle võis tingida näiteks uue eliidiperekonna esilekerkimine ümbruskonnas, kes ei soovinud 

varasemate pealike võimu manifesteerimist silmatorkavate hauaehitiste läbi. Surnumaja kasutamise 

lõpp ja selle järk-järguline lagunemine võis olla tingitud ka lihtsalt uuest ideoloogiast.  

Kuna tegemist oli selgelt valitud paeplaatidega, võiks siiski arvata, et matusehoone tahtliku 

lammutamise korral oleks kive kasutatud ära mõne muu kalme või rajatise püstitamisel. Välistada ei saa 

seega võimalust, et hoone katus oli olnud pealt kaetud paeplaatidega, mis hoone lagunemise käigus 

sealt maha libisesid (joonis 3). Kuna lohku ümbritsevat vundamenti ja nimetatud paeplaatide vööndit 

ümbritses umbes 1,5 m laiune kiviklibune vöönd, tuleks sellisel juhul oletada, et maasse süvendatud 

ruum moodustas vaid osa hoonest, mis tegelikult oli mõnevõrra suurem. Oletusele lisab kaalu tõsiasi, et 

kiviklibusest vööndist saadi samuti inimluid ja leide, varisenud paeplaatide vööndis ja sellest väljapool 

puudusid need aga täielikult.  
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Mõnevõrra üllatav on nentida, et Lepna surnumajale võib leida otseseid paralleele tunduvalt hilisemate 

etnograafiliste ehitiste osas (Ränk 1939; Tihase 1974). Saartel ja Eesti rannikualal, kus leidub rohkesti 

paasi, on teada erisuguseid kuivmüürina laotud paekividest seintega püstitatud hooneid nii kividest kui 

ka muust materjalist katusega. Pole sugugi ebatavaline, kui hoone seinad on laotud kividest vaid 

osaliselt, mõned seinad aga täies ulatuses palkidest. Veel kõigest saja aasta vanuste taluhoonete 

põhiplaanid meenutavad sageli Lepna surnumaja, eriti kui oletada, et  maasse süvendatud osa 

moodustas vaid keskse ruumi kogu ehitisest. Sellistel juhtudel on kesksesse ruumi sageli kaks 

vastastikust sissepääsu, nagu võis oletada ka Lepna puhul. Isegi otse ühe oletatava sisepääsu kõrval 

nurgas paiknev tulease omab etnograafilisi paralleele; 

hilisemate elumajade puhul on, tõsi küll, tegemist ahju, 

mitte lahtise tuleasemega. Eestist pole siiski teada 

etnograafilisi  hooneid, mille keskne ruum oleks, erinevalt 

ülejäänust, maasse süvendatud.  

 
Lepna surnumaja rekonstruktsioonikatse 

 

Ühe hämmastava etnograafilise paralleeli pakkus Lepna surnumaja veel. Suur osa inimluudest ja 

leidudest saadi kas piki lohu seinu või müürivaringu seest. Kui esimeste puhul võib oletada, et surnute 

jäänused olid puust või mõnest muust kõdunevast materjalist kastides või nõudes piki ruumi seinu, siis 

varingukihi seest saadud leidude asukoht jäi algul ebaselgeks. Tundus, nagu oleksid need olnud algselt 

paiknenud kuivmüüri peal ja varisenud koos sellega. Hiljem leidsime paralleeli Saaremaa ja Muhu 

etnograafilistes ehitistes. Paeplaatidest sein moodustas katusega kokkupuute kohas riiuli, mis oli 

laialdaselt kasutatav panipaigana.   

 

Leiumaterjal  
Enamik luudest ja leiumaterjalist saadi lohu seest, osalt ka sellest väljapoolt paeklibusest vööndist. 

Leiud koosnesid umbes võrdses osas ehetest ja relvadest, viimased olid enamasti äärmiselt halvasti 

säilinud. Raua ebatavaliselt halba säilivust võiks ehk seletada sellega, et matusehoone järk-järgulisel 

lagunemisel olid need pikka aega ilmastiku meelevallas, mitte kaetud kivikihiga nagu enamikes 

kivikalmetes. Üksikute tervete esemete ja paremini säilinud osade põhjal otsustades oli tegemist 

peamiselt nugade, odaotste, võitlusnugade ja kilbikupaldega.  

Ehetest olid mõned terved, osa aga katkised ja esindatud vaid üksikute tükkidena. Eesti jaoks 

ebatavaliselt rohkelt leiti hõbeehete katkendeid ning ka üksikuid terveid hõbeesemeid.3 Arvestades, et 

iga katkendina leitud ehe oli enne matuserituaali olnud terve, ületab Lepna surnumajja ladestatud ehete 

hulk kõik tollest ajast teada olevad aardeleiud. Siinjuures tuleb muidugi arvestada, et väärtasju ei toodud 

surnumajja üheaegselt ning need olid mõeldud panusteks erinevatele surnutele. Kuna surnumajas viidi 

igati tõenäoliselt läbi nii matuserituaale kui ka teisi, näiteks esivanemate kultusega seotud riitusi, võis 

osa ehetest-relvadest kujutada endist hoopis ohverdusi.  

Kõige levinum ehtetüüp nii tolleaegsetes Läänemere maades kui ka Lepna surnumajas oli ambsõlg. 

Leiti fragmente vähemalt 10 erinevast hõbedasest ambsõlest (neist mõni kaetud kuldplekiga) ning 

vähemalt 12 erinevast pronkssõlest. Hõbekaelavõrude tükid pärinesid vähemalt 6 erinevast ehtest. 

                                            
3 Hõbeesemete ja üldse matusepanuste suur hulk on kahtlemata mõjutatud ka alates 1990. 
aastatest oluliselt täiustunud kaevamismetoodikast. Näiteks ei olnud varem kombeks 
kaevamistel mulda läbi sõeluda, samas saadakse tänapäeval vähemalt 1/3 leidudest sõela 
pealt. 
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Ülejäänud hõbeesemetest võiks mainida peaaegu tervena säilinud spiraalkäevõru ja pintsette. 

Pronksesemed olid peamiselt spiraalsõrmused, ketikatked ja ehtenõelad. Enamlevinud leidudeks olid nii 

pronksist kui ka rauast valmistatud pandlad, samuti pintsetid. Hilisematele paralleelidele tuginedes 

võisid pandlad olla nii meeste kui ka naiste panuseiks, raudpandlad aga pärineda koguni 

hobuseratsmeist. Lepnalt saadi ka ühed suitsed, mille lähedusest leiti ratsmeid kaunistanud 

raudnaastud. 

Kuigi paljud ehted kuulusid tõenäoliselt naistele, kandsid ka mehed tol ajal rohkesti ehteid. Kuna Eesti 

rahvasterännuaegne materjal on napp, rohkema leiuainesega naabermaades pole aga luustikud 

tavaliselt säilinud, on enamiku ehete täpne kandmisviis teadmata. Nii ambsõlgi, ehtenõelu, kaela- ja 

käevõrusid kui ka sõrmuseid ja pandlaid kandsid ilmselt mõlemad sugupooled. Erinevus võis olla vaid 

kandmisviisis: näiteks kinnitasid naised kahe ehtenõelaga rinnakeed, mehed aga kasutasid 

samasuguseid ehtenõelu ühekaupa mantli või üleviske kinnitusena. 

Leiumaterjali puhul on silmatorkav selle sarnasus Kuramaa ja endise Ida-Preisimaa samaaegsete 

kalmete materjaliga. See tendents ilmnes tegelikult juba varasemate Saaremaa kalmete puhul (näiteks 

Tõnija Tuulingumäe), jäi aga pikka aega tähelepanuta peamiselt Kuramaa materjali vähese 

publitseerituse tõttu. Lepna matusekoha puhul ulatus sarnasus Kuramaa materjaliga niikaugele, et isegi 

osa siit leitud savinõudest meenutasid Kuramaa miniatuurkeraamikat. 

 

Teised rahvasterännuaegsed surnumajad 
Nagu eespool mainitud, on Lepna surnumajale teada võimalik paralleel Saaremaa lääneosast Pajult. Siit 

leiti puidujäänused, mis ümbritsesid ristkülikukujulist kiviladet. Viimane meenutas tavapärast 

helt saadi ka enamik luid ja leide. Kivikihi ja selle all oleva 

vahekihi alt leiti teine, sedakorda söestunud 

puidujäänustega kiht (Tamla & Jaanits 1977). Saaremaa 

oludes üldiselt ebatavalise puidu säilimise tingis sealne 

liivane pinnas. Jääb mulje, et tegemist oli justnagu 

tarandkalmega, mille kivimüüride asemel oli aga 

ristpalkidest ehitis. Samasse aega kuuluva Lepna leiukoha 

valgusel võib oletada, et siingi oli tegemist ristpalkidest 

hoone, mitte üksnes tarandikuga. Erinevalt viimasest 

toetusid palgid siin aga otse maapinnale, mitte 

kuivmüürina laotud vundamendile. 

tarandkalmete sisetäidist ning selle kivide va

 
Lagedi XV B kalme 

 

Teise võimaliku paralleelina Saaremaal võiks mainida Kuninguste kalmet, mille seda kaevanud 

arheoloog Vello Lõugas dateeris meie ajaarvamise 1.-2. sajandisse ning kuhu olevat 5.-7. sajandil 

lisatud mõned järelmatused (Lõugas 1974). Kaevamismaterjalide hilisem vaatlus võimaldab oletada, et 

Kuningustest leitud ühetarandiline kalme pärinebki alles 5.-7. sajandist ning on püstitatud varasema, 

tõenäoliselt koguni eelrooma rauaaegse kalme peale. Kalmete rajamine varasemate peale on vähemalt 

Saaremaal olnud laialt levinud nähtus. Väärib märkimist, et ka Kuninguste kalmet peeti enne kaevamisi 

katkuaegseks matmiskohaks.  

Suure tõenäosusega võib Lepna matusekambri puhul tõmmata paralleele ka Loode-Eesti, eriti 

tänapäeva Tallinnat ümbritseva ala rahvasterännuaegsete nn üksiktaranditega (näiteks Proosa, Lagedi 

XIVC ja XVB, Lehmja-Loo I; vt. Spreckelsen 1927; Lang 1996, 322-323), võib-olla aga ka mõningate 5.-
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6. (7.?) sajandi mitmetarandiliste kalmetega (näiteks Viimsi I ja II; Lang 1993). Lagedi XIVC ja XVB 

kalmest leiti Lepna põrandat meenutav ristkülikukujuline paeplaatidest sillutis, mis polnud aga müüriga 

ümbritsetud. Et siingi võis, sarnaselt Pajule, olla pigem tegemist puust hoonetega, viitab eriti XVB 

kalme, mille sillutise pealt saadi koos luude ja leidudega ka söestunud ja kõdunenud puidujäänuseid 

(Spreckelsen 1927). Võib lisada, et ka Loode-Eesti rahvasterännuaegsete kalmete, nii üksiktarandite kui 

ka ülejäänud kivikalmete leiuaines sarnaneb silmatorkavalt Kuramaa ja Ida-Preisi omale, seega ka 

Saaremaa kalmetest leitule. Kuigivõrd erinev pole ka matmiskombestik, kuid Loode-Eesti kalmetes 

leidub kindlasti rohkemal määral põletusmatuseid. 

 
Paju kalme 
Lisaks Lepna kalmele on arvatava surnumaja jäänuseid kaevatud Lääne-Saaremaal Pajus. 

Kalme oli osalt lõhutud kruusavõtmisega ning säilinud osa kaevati 1970. aastatel. Siit leiti 

lõhutud ristkülikukujuline kivilade mõõtmetega umbes 6x3 m (säilinud osas). Kivilademe 

ehitus ning selles olevad kahekordsetele matustele tüüpiliselt segamini ja põletamata luud 

sarnanesid täielikult Tõnija ja Liiva-Putla tarandkalmetes avastatuile. Konstruktsiooniliselt oli 

tegemist tarandkalmega, millel puudus kividest laotud müür. Selle asemel säilinud 

palgijäänused osutavad, et 

tegu võis olla olnud üleni 

puidust surnumajaga.  

Puidujäänustest võetud 14C 

analüüs dateeris matusekoha 

5.–6. sajandisse, samasse 

perioodi kuulusid ka leiud.  

 

 

 
 

Puidujäänused Paju kalmes 

 

Paju kalme oli, sarnaselt enamikule 4.–6. sajandi Saaremaa kalmetest, püstitatud varasema, 

võib-olla et kultusliku rajatise peale.  Matusekihi all paljandus põlenud raudkivide kiht koos 

selle alla jääva puitrajatise söestunud jäänustega. Leide Paju kalme alumisest kihist ei 

saadud, kuid söestunud puidust võetud 14C analüüs dateeris selle kas 3.–4. või 4.–5. 

sajandisse.  

 
 

ÜHISKOND 
 

Rahvasterännuajal toimusid muutused ühiskondlikus süsteemis. 5.–6. sajand näib olevat 

viimaseks perioodiks, mil kõigi perekonnaliikmete luud koguti ühisesse matusepaika.  

Saaremaal maeti alates 7. sajandist pereliikmeid küll samale surnuaiale, kuid 
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individuaalsetesse kalmetesse. Võib oletada, et muutuse tingis muutunud perekondlik 

struktuur ja võib-olla pärilussüsteem. 

Suuremas osas Mandri-Eestist võib täheldada küll ajutiselt individualiseerunud 

matmiskombestikku (luukogumid selgemini eristatavad), seejärel jätkus aga valdavalt 

matmine kivivarekalmetesse, kus matused pole selgelt eraldatavad. Teiseks erandlikuks 

piirkonnaks Saaremaa kõrval oli praeguse Eesti alal Kagu-Eesti, kus 5. sajandil ilmuvad 

kääpad koos üksikmatustega. 

Muutuste periood avaldub ka relvade ilmumises kalmetesse, mis peaks viitama sõjameeste 

osatähtsuse suurenemisele ühiskonnas. Sarnast arengut on täheldatud pea kõigis 

Läänemerd ümbritsevates maades. Enamikul aladel pole muutus siiski nii drastiline, kui 

Eestis. Märgiks süvenevast sotsiaalsest hierarhiast võib pidada ka rahvasterännuaegsete 

kalmete luksusesemete rohkust.  

Arheoloogiline materjal viitab seega rahutumatele oludele, sõjamehestaatuse tähtsuse 

kasvule ja ühiskonna hierarhiseerituse süvenemisele. Tõenäoliselt markeerivad kõik need 

nähtused üleminekut nn pealikuvalitsusele. 

. 
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