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SaatekS

Eesti muuseumite arheoloogiakogudes on kokku kaugelt üle miljoni arheoloogilise leiu. Siia raamatusse oleme 

kogunud vaid 101 neist. Kindlasti peegeldavad need ennekõike meie eelistusi ja kolleegid oleksid teinud teist-

suguse valiku. Meie nimekiri kajastab mitmeid kuulsaid leide, mis on tuntud erinevatest uurimustest, koo-

liõpikutest ja mujalt ning mis peaksid olema tuttavad paljudele. Kus võimalik, oleme aga püüdnud kasutada 

hoopis vähem tuntud esemeid. Osa neist on erinevatel põhjustel jäänud hoidlariiulitele, osa aga publitseeritud 

teaduskirjanduses, mille ülesleidmine võib tavalise huvilise jaoks olla keerukas. Esemeid valides püüdsime 

näidata arheoloogilisi leide kogu nende mitmepalgelisuses – valikus on nii esmapilgul igavana tunduvaid 

potikilde kui ahvatlevaid kuldripatseid. Ometigi ei ole ükski ese huvitav iseenesest, vaid põnevaks muudavad 

need arheoloogide uurimused ja tõlgendused – millal ja miks neid on valmistatud, kes ja kuidas kasutanud või 

mis põhjusel on need lõpuks maha jäänud. Viimase kümmekonna aasta jooksul on erinevad esemeuurimuse 

meetodid edasi arenenud. Kasutus-kulumisjälgede analüüsid ütlevad nüüd märksa enam, kuidas neid, tihti-

peale sadu ja tuhandeid aastaid vanu esemeid on kasutatud; koostise analüüsid aitavad uurida valmistamise 

nüansse, mõnikord täpsustada valmistamiskohti; uued dateerimisviisid võimaldavad paigutada ka üksikleide 

nende ajalisse konteksti ja pakkuda välja tõlgendusi. Nii jõuamegi lähemale sellele peamisele, millega arheo-

loogia tegeleb – uurib mineviku inimest, tema elamisviise, loodust tema ümber, tehnoloogiaid, maailmapilte, 

et jõuda selle kõige abil põhiliseni – ammu kadunud inimese endani. 

Just sellised uuringud ja tõlgendused, mis teinekord jõuavad lausa mõttemängudeni, muudavadki arheo-

loogia ja arheoloogilised leiud põnevaks. Loodetavasti näitab see raamat lugejatele, et ei ole olemas igavaid 

leide – neid lihtsalt ei ole veel uuritud. Põllult korjatud üksiku potikillu järgi võib põhjalikumate analüüside järel 

öelda nii seda, kus see pott on tehtud, millal seda kasutati, ning sedagi, mida nõu sees hoiti või valmistati. Aga 

loomulikult ahvatlevad uurijaid eriti silmatorkavama välimusega esemed  ja nii on ka siin raamatus suur osa 

ehetel, mille kohta on ilmunud enim uurimusi. Siiski jäid siinsest valikust välja mitmed esemed, mis tegelikult 

vääriksid laiemat tutvustamist. Paljude jaoks seisavad põhjalikumad analüüsid alles ees ja seepärast ei saa me 

veel rääkida nende lugu. Need jäävad ootama tulevikku, seda enam, et esemeuurimused on taas muutumas 
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populaarseks. Mitmed põnevad leiud, mis on küll jäänud sellest raamatust välja, aga mille lugu on juba valmis, 

ootavad avaldamist õige pea. Viimastel aastatel laialdaselt kasutatud metallidetektorite abil on põnevate leidude 

arv kasvanud märgatavalt. Ka nende hulgas – seal leidub nii mündi- kui ehteaardeid ning üksikesemeid – on 

paljud, mis vääriksid laiemat tutvustamist. 

Mitmed selle raamatu leidudest on väljas erinevate Eesti muuseumite näitustel. Selleks on iga eseme juurde 

lisatud muuseumi nimi ja museaali number, mille järgi saab teada, millise muuseumi kogus või näitusel see 

asub. Paraku on aga paljud väga põnevad leiud endiselt peidetud muuseumite hoidlatesse. See ei ole kuidagi 

seotud uurijate sooviga leide varjata või, nagu vandenõuteoreetikud arvavad, peita teadusega sobimatuid 

leide. Ühelt poolt on leiud hoidlas, kuna Eestis puudub siiani suur ja spetsiaalne arheoloogianäitus, kus oleks 

võimalik eksponeerida kõike põnevat. Teisalt on see seotud ka puhtinimliku teadmatusega – paljudest ese-

metest ei tea me siiani nii palju, et neid oleks võimalik näitusele välja panna. Ka siin raamatus on mitmeid 

leide, mille tõlgendus jääb pooleli – me ei tea näiteks kes, miks ja millal tegi savist inimpea, mis leiti Haljavast 

rabaturbast või mispärast on mõnedesse asulatesse ja kalmetesse toodud piimkvartsikristalle, ning enamiku 

leidude puhul võime vaid oletada põhjust nende mahajäämisele. Lisaks võivad mitmed tõlgendused muutuda 

järgmiste analüüsidega. Aga selline dünaamilisus muudabki teaduse huvitavaks.

Esemete uurimine on pikk ja põhjalik protsess – seda ei ole võimalik teha mõnel üksikul uurijal või uuri-

jate rühmal. Nii on ka paljud selle raamatu esemed tegelikult läbi uuritud kolleegide poolt, kelle töid on siin 

refereeritud. Sellisel juhul on lisatud ka edasiseks lugemiseks viited algallikatele. Loodetavasti on need abiks, 

kui soovitakse neist huvitavatest esemetest rohkem teada saada. Siinkohal tuleb tänada kõiki neid, kes on 

tegelenud esemeuurimustega ja on niimoodi selle raamatu võimalikuks teinud. Eraldi soovime tänada Andres 

Tvaurit, Erki Russowit, Ain Mäesalut, Riina Rammot, Ester Orast, Mari Tõrva, Mauri Kiudsood ja Juho Kirsi, kes 

olid lahkelt nõus lugema juba valmis kirjutatud peatükke ning kelle kommentaarid aitasid siinseid lugusid 

täpsemaks ja põnevamaks vormida. Täname ka kõikide muuseumite arheoloogiakogude hoidjaid, kes on 

võimaldanud oma kogudega töötada ning nii välja valida esemed selle raamatu jaoks. Raamatu valmimist on 

osaliselt toetanud institutsionaalsed uurimistoetused 22-5 ja 20-7 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu 

fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Tõnno Jonuks ja Kristiina Johanson
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5
viru-nigula 

KlaaSmaalid

2004. aasta 25. juulil taasavati Viru-Nigula kirikaias 

kauaaegse Viru-Nigula pastori Gustav Hasselblatti 

(teenis aastatel 1815–1863) hauakivi. Selle suursuguse 

ürituse tarvis olid kohale sõitnud ka Eestist kaugel 

elavad Hasselblatti järeltulijad. Pärast avamisteenis-

tust kalmistult lahkudes jäi osalejatele silma kirikaeda 

viiva teeraja ääres suur sissevarisenud auk. Tegemist 

oli Vana-Varudi ja hiljem ka Uue-Varudi mõisa omanike 

von Adlerbergide perekonnale kuuluva hauakamb-

riga, mida enne maa pealt näha ei olnud. Pealtnäha 

juhusliku kokkulangemise taga peitub aga tubli annus 

müstikat. Kohaliku kiriku ajalugu tunneb legendi noo-

rest pastorist Gustav Hasselblattist, kelle Viru-Nigula 

koguduse ees peetud esimene jutlus ei meeldinud 

kiriku eestseisuse liikmele Friedrich von Adlerbergile. 

Sealt sai alguse meeste aastatepikkune vaen. Vahest 

ei pruugi see olla leebunud tänase päevani ning tipnes 

2004. aastal Adlerbergi hauakambri varinguga ajal, kui 

Hasselblattide puhkepaik sai endale uue ja taastatud 

hauakivi …?

Kui meestevaheline vaen kõrvale jätta, ei olnudki 

hauakambri varingu puhul tegemist nii müstilise juh-

tumiga. Hauakambri võlvidele võis saatuslikuks saada 

see, et maapinnaga ühetasasest hauakambrist on ilm-

selt enam kui sajand üle kõnnitud, ka ei olnud kambri 

võlvi konstruktsioon piisavalt tugev. Kuna teadmisi 19. 

sajandi maa-aadlike matmisest ei saa pidada kaugeltki 

ammendavaks, otsustati hauakamber lahti puhastada, 

dokumenteerida seal olevad matused ning kamber 

seejärel liivaga täita. 

Hauakambri põrandale oli asetatud kaks matust –  

kambri peatsis oleva risti järgi otsustades Christina 

Juliana von Adlerberg (sündinud de Colongue; sünd 

10.03.1771, surn 09.02.1821 Uue-Varudis tiisikusse) ja 

tema abikaasa, Vene armee major Friedrich Johann 

Theodor von Adlerberg (sünd 1767, surn 16.05.1841). Kui 

naisematuse puhul ei olnud säilinud ei kirstu, kirstu-

kaunistusi ega ka maetu rõivadetaile, siis mehe puhul 

olid säilinud kirstu puitosad, metallist kandesangad 

ja ehisnupud, riietusest ka luust nööbid ja ühe saapa 

sääreosa. Poolkaares ümber mehe pea puhastati välja 

neli komplekti ovaalseid, kandilisi ja ümmargusi klaas-

plaate. Iga komplekt koosnes kahest plaadist, mil-

lest ühele oli graveeritud inimese rinnakuju profiil. 

Viies komplekt leiti sügavamalt, vahetult maetu kolju 

kõrvalt ning sellel oli joonis kõige paremini säilinud. 

Selliste klaasplaatide näol on tegemist Eestis küll levi-

nud kunstistiili – siluettportreede – väljendusega, ent 

kunagi varem ei ole neid leitud hauast. Siluettkujutiste 

valmistamist harrastati Euroopas juba 17. ja 18. sajandil 

nunnakloostrites, kuid tõeliselt populaarseks sai see 

18. sajandi teisel poolel. Eesti aladel püsis siluettport-

ree kogu 19. sajandi vältel, kaotades sajandi esimesel 

poolel küll filigraansuses ja väljatöötluses, ent taandu-

des alles 20. sajandil seoses fotograafia laia levikuga. 

Kui 18. sajandil oli siluettportree kõrgema seltskonna 

harrastus, siis 19. sajandi esimesel poolel levis see tänu 

abivahenditele nagu silueteerimisraam ja pantograaf 

juba laiemalt ka keskkihtides. Siluetikunstile eesku-

juks olnud miniatuurporteesid valmistati eelkõige 

kinkimiseks lähedastele inimestele, neid hoiti kui 

armastuse, sõpruse ja truuduse märki. Intiimsusest 

annab tunnistust ka portreede kasutamine isiklikel 

ehteasjadel: medaljonidel, käevõrudel, kõrvarõngastel 

ja sõrmustel ning prossina rinnas, levinud oli portreede 

raamimine ja kinnitamine tooside kaantele. Seega 
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ei kujutanud von Adlerbergi kirstus olnud portreed 

mitte majorit ennast, vaid ilmselt tema häid kaaslasi 

või sõpru, kelle kingitud sõpruse- ja truudusemärk 

pandi hauda kaasa. 

Pärast luude analüüsi maeti Friedrich Johann 

Theodor von Adlerbergi ja tema abikaasa Christina 

Juliana von Adlerbergi säilmed eraldi kirstudes taas 

hauakambrisse. Ehkki Adlerbergide hauakamber jäi 

maa peal eraldi mälestussambaga tähistamata, loo-

dame, et kahesaja aasta taguse ebaõnnestunud jutluse 

järel tülli läinud vanad mehed saavad lõpuks ometi 

rahu … 

Loe lisaks: 

Kristiina Johanson, Tõnno Jonuks, Jana Limbo-Simovart. 
The burial of the von Adlerbergs of Viru-Nigula in the  
context of the 19th century. – Folklore. Electronic Journal 
of Folklore, 2006, 32, 197–227.

SA Virumaa Muuseumid, RM 6633: 26–30

1:1
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6
maidla mõõK

Umbes 5. sajandist ilmuvad Eesti kivikalmetesse haua-

panused, millega on tehtud midagi väga veidrat – rel-

vateradele on taotud peale sälke, mõõgateramikke 

ja odaotsi on painutatud kõveraks, kirveid keeratud 

kahekorra ning ehteid moonutatud tundmatuseni. Mis 

oli selle kõige põhjus ja miks ühekorraga hakati osa 

väärtuslike esemetega niimoodi ringi käima?

Huvitav on siinjuures asjaolu, et niimoodi ei ole 

käitutud mitte kõikide esemetega ega kõikide matuste 

puhul. Selliselt rikutud esemed on leitud põletusma-

tustega kivikalmetest, samal ajal kasutusel olnud 

laibakalmistutesse on aga pandud vaid terveid ja rik-

kumata esemeid. Ka ühe kivikalme piires on sel moel 

rikutud vaid osa esemeid. Ehk siis – valik, milliseid 

hauapanuseid rikkuda ja milliseid mitte, oli ideoloo-

giline ja sõltus religioonist ja teispoolsuse kujutelma-

dest, aga ilmselt ka sotsiaalsest seisundist ja paljudest 

teistestki asjaoludest, mida me ei pruugi isegi aimata. 

Rikkumisi on märgata peamiselt kahel esemeliigil –  

relvadel ja ehetel. Kõige silmatorkavamalt tulevad rik-

kumiste jäljed esile muidugi mõõkade puhul. Mitmel 

mõõgal on teramikud keeratud kahekorra, Maidla kal-

mest leitud 10.–11. sajandist pärit mõõk isegi spiraalselt 

rulli. Jõuliste löökidega on rikutud ka mõõgaterasid, 

millele on sisse löödud teravaid ja sügavaid sälke. 

Samalaadseid sälke on löödud ka odaotstele, muutes 

need niimoodi kasutuskõlbmatuks. Lisaks on odaotsi 

tihti keeratud kõveraks ja mõnikord on odaotsa tipp 

samuti spiraalseks rulliks vormitud. Kirvestega on sel 

moel käitutud harvem, aga isegi kirvelaba võib olla 

kahekorra keeratud. Sellise töömahuka protsessi kõr-

val on huvitav, et näiteks noad on jäetud muutmata, 

küll aga on vikatiteradele löödud sälke. Kuigi mõõga-

tera rullikeeramine näib olevat suur ettevõtmine, on 

eksperimendid näidanud, et pärast mõõgatera kuu-

maksajamist lõkketulel on seda üsna hõlpsalt võimalik 

isegi ümber puu painutada.

Lisaks terariistadele on samamoodi käitutud ka 

ehetega. Kuna paljud kalmed on jäänud hiljem põldude 

alla, on alati võimalus, et sõle on kõveraks vajutanud 

hoopis kalmest üle sõitnud traktori ratas. Siiski on 

paljud ehted rikutud selliselt, et kogemata juhtu-

nuks seda pidada ei saa. Liimalast on pärit ambsõlg, 

mille telg on keeratud spiraali, mitmeid käevõrusid 

on painutatud laiali. Lisaks on paljudel kaarsõlgedel 

ära murtud sõle nõel või spiraal ja sõled on niimoodi 

muudetud kasutuskõlbmatuks.

Esmalt võiks ju arvata, et nii on käitutud väärtus-

like esemetega, mis on antud surnutele hauapanu-

seks kaasa, ning et tagada, et esemed tõesti kalmesse 

jääksid, mitte ei läheks uuesti kasutusse, võidi neid 

tahtlikult rikkuda. Samas on rikutud alati vaid üksikuid 

esemeid kalmes ning lisaks ei ole tuleriidalt läbikäinud 

ja aeglaselt mahajahtunud relvad lahingus kasutata-

vad enam niikuinii. Seega ei sobi selline pragmaatiline 

selgitus kõige paremini.

Hoopis tõenäolisemad näivad olevat usulised põh-

jused. Kui suri esemete omanik, siis selleks, et need 

saaksid omanikuga teispoolsusesse kaasa minna, 

tuli „tappa” ka tema panused. Rikutud esemed või-

sid olla seotud ka märgistamisega – nii markeeriti 

surnule kuuluvad esemed ja võidi tagada, et surnu ei 

tule enam koju käima. Kõige huvitavam on siinjuures 

aga see, et rikutud on vaid põletuskalmete panuseid 

ning samaaegsetes laibakalmistutes on need jäänud 

muutmata. Ilmselt on selle põhjuseks ka erinevad 
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viisid, kuidas käituti surnukehaga. Kui surnu tules 

hävitati, tuli rikkuda või „surmata” ka tema panused. 

Kui aga surnukeha maeti maahauda, jäid terveks ka 

talle kuuluvad panused. Kas võib sellise kahe matmis-

viisi taga oletada ehk isegi kahte erinevat kujutelma 

teispoolsusest?

Vaata lisaks:

Eesti Ajaloomuuseum, AM 580: 2020

Maidla mõõk on eksponeeritud Eesti Ajaloomuuseumi püsi-
näitusel.

1:1
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91
SiKSälä 

KetaSSõlg

Siksälä muinasaja lõpu ja keskaja kalmistut uurides 

avati muuhulgas 12–18-aastase nooruki matus nr 108, 

mis dateeriti aastate vahemikku 1400–1475. Tegemist 

oli täiesti tavalise matusega sellel kalmistul – selili 

asendis, käed asetatud kõhule, paremal puusal nuga 

ning hauas olid säilinud ka mõned fragmendid tekstiili. 

Kuid nooruki rangluudelt leiti ketassõlg, milliseid kanti 

hoopis 1000 aastat varem!

Umbes 10 cm läbimõõduga ketassõlg on servas 

ääristatud väljaulatuvate nupukestega ning keskosa 

on jagatud neljaks – iga veerandi keskel on haakrist, 

millest kolm jooksevad ühele poole, üks vastassuunas. 

Veerandike vahele jääb ümarate otstega rist rombi-

lise keskosaga. Need pinnad on olnud kaetud punase 

emailiga. Sõle peal oli säilinud ka suurem tükk teks-

tiili. Rooma rauaajal, kui selliseid sõlgi kanti, oli tavaks 

matmisviis, kus surnute põletatud jäänused puistati 

üle tarandkalmete kivikatte ja nii ei teagi me täpselt, 

kus ja kuidas selliseid sõlgi toona kasutati. 

Sedasorti sõled on siinmail levinud vaid Kagu-Eestis 

ning on oma alguse saanud hoopis kaugemalt – pro-

vintsiaalrooma sõlgedest. Ilmselt Leedu ja Preisimaa 

vahendusel jõudis selline sõletüüp Eestissegi. Suhte-

liselt suurte sõlgede ornament moodustub kodara-

test ning enamasti on neil ka värvilise emailiga kaetud 

pindu. Ainus säilinud sõlg kunagisest Vagula järve kal-

dalt leitud tohutu suurest aardest kannab oma kesksel 

kettal lainetavat mustrit, mis esmapilgul meenutab 

isegi Aasia yin-yang’i sümbolit. Siiski ei ole tegemist 

mitte kauge Hiina filosoofiaga, vaid ilmselt kunstilise 

edasiarendusega motiivist, mida kujutab ka haakrist – 

kaldus ja justkui jooksvat ringi. Sellist motiivi on tihti 

peetud päikeseks ning nii on mitmed uurijad oletanud, 

et just ajaarvamise esimestel sajanditel kujunes siin-

mail astraalsete kujundite austamine. Pärast rooma 

rauaaega ei ole neid kujundeid ehetel kasutatud, küll 

aga esinevad need episoodiliselt säilinud tekstiilidel. 

Näiteks sama Siksälä kalmistu pronksspiraalidega 

punutud peapärgade tuttidel esineb sarnast haakristi 

motiivi keskaja jooksul. Siinkohal tuleb küll rõhutada, 

et Eesti kagunurgas olev Siksälä kalmistu meenutabki 

oma matmisviiside ja rikkalike hauapanustega pigem 

keskaegseid Läti ja Leedu kalmistuid kui „päris Eesti” 

omi. Kuid ka Tartu hilisrauaaegsest kihist leitud kam-

mile on peale kraabitud haakrist – võimalik, et tege-

mist on omanikumärgiga.

Aga siiski – kuidas sattus see hoopis teisest ajastust 

pärit ehe keskaegsesse matusesse? Esimese võimalu-

sena võiks loomulikult mõelda pikka aega perekonnas 

edasi antud mälestuseseme või perekonna reliikvia 

peale. Arheoloogiast on teada teisigi näiteid, kus mõni 

ese on pärit mõnevõrra hilisemast kontekstist. Sellistel 

juhtudel on aga vahemikuks vaid kümned aastad või 

sadakond aastat. Näiteks nooremal rauaajal ripatsitena 

kantud mündid on tihtipeale kulunud määramatuks 

just seetõttu, et neid on mõnikümmend aastat ehtena 

kantud. Siksälä sõlg on aga säilinud suhteliselt hästi, 

mis muudabki kahtlaseks oletuse, et seda on 1000 

aastat hoitud peres ja antud pereringis edasi. 

Nii näibki hoopis tõenäolisem, et sõlg leiti mõnest 

keskajal lõhutud tarandkalmest, võeti seejärel eksoo-

tilise esemena kasutusele ja jõudis lõpuks uuesti 

hauapanusena kalmesse. Milline see tarandkalme oli 

ja mispärast see avati, me ei tea. Võimalik, et kalme 

(keskajaks küll juba kamardunud kivihunnik) jäi ette 

uue põllu raadamisele või kasutati kalme kive hoopis 
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mõne keskaegse ehitise jaoks. 14. sajandi teisel poolel 

rajati kihelkonda Vastseliina linnus ning on võimalik, 

et just selle ehitusmaterjaliks viidi ka mitmed vanad 

kivikalmed ja üksikud leitud ning kasutatavad ehted 

läksid uuesti tarbimisse.

Loe lisaks:

Heiki Valk, Silvia Laul. Siksälä kalme I. Muistis ja ajalugu. 
Tartu, 2014.

Heiki Valk, Jaana Ratas, Silvia Laul. Siksälä kalme II. Matuste 
ja leidude kataloog. Tartu, 2014.

Silvia Laul. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas (500 
e.Kr. - 500 p.Kr.) (Muinasaja teadus, 9). Tallinn, 2001. 

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu, AI 5101: CVIII: 1

1:1



198

heinakuhjast nõela otsimisega – võimalusi on palju, 

suunavaid vihjed seevastu pole peaaegu üldse. 

Hiljuti võeti uuesti ette üle poole sajandi muuseu-

mis säilinud riietuse analüüs ning püüti ka omaaeg-

sele mõrvale kinnitust leida või seda ümber lükata. 

Leidmise järel naist uurinud teadlased hindasid tema 

vanuseks 25–30 aastat. Ta oli üpris lühikest kasvu – 

mitte enam kui 160 cm. Tema jalad lõid turbalõika-

jad leidmise ajal sääreluude kohalt pooleks. Seega ei 

saa tagantjärele midagi öelda naise jalanõude kohta. 

Tema juuksed olid sätitud patsi. Naine oli riietatud 

vastavalt külmale ilmale: tal oli kaks villast mantlit, 

villane seelik, kootud labakud ja ehk ka sokid. Tegemist 

oli igapäevaste rõivastega ning arvestades arvukaid 

parandusi ja paikamisi ning kuue esiosa tugevat kulu-

mist, tegi ta palju füüsilist tööd, näiteks tassis puid. 

Seega kuulus ta ilmselt madalamasse sotsiaalsesse 

klassi. Kõik tema riided olid tehtud lambavillast. Vastu 

ihu võis ta kanda linast särki, mis aga ei olnud soo 

happelistes tingimustes säilinud. Samas oli alles väike 

ümmargune tina ja plii sulamist ehk nn vaese mehe 

hõbedast valmistatud sõlg, mis võis kunagi kinnitada 

särgi kaelust. Särgi peal kandis ta villast kitsast seeli-

kut, mis oli õmmeldud mitmest suhteliselt sirgest sii-

lust ja mida vöökohal ühendas värvel. Kahest villasest 

kuuest üks oli varrukatega ja teine ilma. Soovees pruu-

niks värvunud kuued olid ilmselt algselt naturaalse 

villa värvi pruunid või hallid. Pealmist varrukatega 

kuube oli kõvasti kantud ja parandatud. Oma esimeses 

elus oli see olnud pidulik kuub, sest kuueservad olid 

92
rabivere 
rabaleid

„Siin ei saa tegemist olla tavalise matmisega, sest 

rappa matmist meil ei tunta. Juhusliku kukkumisega 

soolaukasse ei või samuti olevat tegemist, kuna koht 

on, nagu tähendatud, kõrgraba serv. Seepärast näib 

olevat kõige tõenäolisem, et tegemist on omaaegse 

mõrvaga, kusjuures laip mõrva varjamiseks maeti 

sohu.” Nii analüüsis 1937. aastal ajaleht Vaba Maa aasta 

varem Rabivere rabast avastatud laibaleidu. Ajakirjan-

duse jaoks tegi leiu eriti põnevaks see, et väidetavalt 

avastati 250 aastat tagasi toimunud mõrv. Tõepoolest, 

leid dateeriti üsna kiiresti 17. sajandi teise poolde, sest 

muuhulgas leiti surnukeha peopesa lähedalt 1667. aas-

tast pärinev vaskraha. Inimjäänused maeti paari kuu 

möödudes uuesti maha Tartu Maarja kalmistule, laibal 

seljas olnud rõivad ja kaasas olnud esemed aga anti 

Eesti Rahva Muuseumisse. 

Hoolimata sellest, et Eesti alast kolmandik on sood 

ja rabad, mida on juba sadu aastaid kuivendatud, on 

rabalaiba leid Eesti mõistes unikaalne. Võib-olla ei ole 

sada ja enam aastat tagasi soid käsitsi kuivendades 

inimjäänustele satutud või neid tähele pandud. Või kui 

ongi midagi leitud, siis vahest on juures olnud asjad 

kaasa võetud ja luud suurema kärata maha maetud. 

20. sajandi keskpaigast alates aga on kuivendustööd 

tehtud juba suurte masinatega, millega töötamine 

muudab soovees pruuniks läinud inimjäänuste erista-

mise raskeks. Teadlik sooleidudele sattumine sarnaneb 

1:6
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kaunistatud. Lisaks leiti üks kootud kinnas ja katke 

veel ühest kootud esemest, ilmselt sokist. 

Kuidas naine siis ikkagi sohu sattus? Piirkonnaarst, 

kes laiba pärast leidmist üle vaatas, oletas, et naine 

uppus. Selle vastu räägib aga surnukeha asend tur-

bas – selili, jalad põlvest kõverdatud ning käed kõrval. 

Pea oli suunatud läände, nagu kristlikele matustele 

kohane. Lisaks tuvastas kohtuarst laiba kaelal kaks 

vorpi, millest oletati, et naine võidi nööriga kägistada 

või üles puua. Viimane ongi kõige selgem viide mõr-

vale. Noore naise tapmislugu pani liikvele ka rahva- 

jutud, mis mõrvale põhjendust otsisid. Kohaliku loo 

järgi olla tegemist olnud ühe abielupaari naispoolega, 

kes armastanud kõrtsis tantsimas ja joomas käia. Tema 

mehele see ei meeldinud ning ühel õhtul üle Rabivere 

raba koju kakerdades jäigi naine kadunuks. Teine rahva- 

jutt teadis rääkida traditsioonilise õnnetu armastuse 

loo, kus vaeslaps Truuta vastamata jäänud armastuse 

tõttu end üles poos. Kuna enesetapjat ei tohtinud kirik- 

aia mulda sängitada, siis tuli ta matta sohu. Lisaks ei 

tohtinud rootsiaegse korralduse järgi surnuaeda matta 

armulauda ja kirikut vältivaid inimesi, vaid nad tuli sohu 

visata. Olgu rahvajuttudega kuidas on, aga kõige tõenäo-

lisemalt on naine rappa ikkagi teadlikult maetud, mitte 

uppunud. Seega jääb vaid üle arutleda mis põhjustel ta 

maised jäänused rabas lõpetasid – oli ta tihe kõrtsi külas-

taja, õnnetu armastaja või jumalateenistustelt viilija. 

Loe ja vaata lisaks:

Pikne Kama, Riina Rammo. Rabivere soost leitud mumifit-
seerunud naise surnukeha: õnnetusjuhtum, mõrv või 
traditsiooniline käitumine? – Tutulus. Eesti arheoloogia 
aastakiri, 2015, 10–11.

Riina Rammo. Time capsule from the late 17th or early 18th 

centuries: clothing of a woman from Rabivere bog (Esto-
nia). – Fasciculi Archaeologiae Historicae. From Studies 
into Ancient Textiles and Clothing XXIII, 2010, 83–90.

Eesti Rahva Muuseum, ERM A 445

Rabivere leiu rõivad on eksponeeritud Eesti Rahva Muuseumi 
püsinäitusel.
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