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Saateks

See raamat on järjeks tosin aastat tagasi ilmunud ja arheoloogiahuvilistelt sooja 
vastuvõtu saanud „Muinasaja teaduse“ sarja 21. köitele „Ilusad asjad“. Seekord 
panime pealkirjaks „Ilusad asjad, põnevad lood“ ning koondasime sellesse Tartu 
ja Tallinna ülikoolis, Tallinna ja Tartu linnamuuseumis ning arheoloogia-
firmades töötavate arheoloogide, antropoloogide, osteoloogide ja konservaa-
torite kolmteist emakeelset artiklit. Sarnaselt varasemaga leiavad ka seekord 
käsitlemist arheoloogiliste kaevamiste käigus või juhuleiuna üsna värskelt või 
küllalt ammu avastatud erinevatest materjalidest esemed ning inim- ja looma-
luud, mida säilitatakse meie ülikoolide või muuseumide arheoloogiakogudes 
allikmaterjalina Eesti ajaloo uurimiseks. Lähema vaatluse alla võetud leidude 
hulk on artiklites erinev: mõnes uuritakse üht luud, teises esemetüüpe või leiu-
kogumeid, kolmandas aga laiemal alal või pikema perioodi jooksul kasutatud 
esemeid. Erinev on ka leidude vanus: kõige varasemad pärinevad mitme aasta-
tuhande tagusest pronksiajast ja nooremad 18. sajandist. Olenemata sellistest 
erinevustest ühendab artikleid käsitlusviis, kus kõigepealt tutvustatakse leide 
ja nende avastamisolusid, seejärel arutletakse erinevatest materjalidest esemete 
valmistamise ja kasutamise üle ning selgitatakse, millal ja miks need esemed või 
luud kõige tõenäolisemalt maapõue sattusid. Saadud tulemused on kahtlemata 
põnevad, kuid veelgi olulisemaks peame võimalust jagada lugejatega uut infor-
matsiooni sellest, mida saadi teada tollaste esemete, inimeste ja loomade toidu-
laua või haiguste kohta. Samuti saab lugeja teada, milliseid uudseid meetodeid, 
materjale ja vahendeid kasutavad arheoloogiliste leidude konservaatorid selleks, 
et ajahambast puretud haprad esemed säiliksid eksponeerimiseks ja uurimiseks 
nii tänastele kui ka tulevastele põlvedele. 

Toimetajad


