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Sissejuhatus 

 Rooma impeeriumi hiilge aeg algas umbes 30. aastatel eKr ja lõppes 476. aastal pKr 

(Егер 1997, 792). Just sel perioodil oli impeeriumis paljudes sfäärides õitseng. 

Kõrvalasetsevate teritooriumite vallutamine algas juba 3. sajandil eKr (Остерман 1997, 67), 

kuid kaubandus hakkas elavnema alles 1. sajandiks, mil nii Itaalia kui ka provintsid hakkasid 

toibuma Julius Caesari tapmisest ja sellele järgnenud kodusõdadest, ning jõudis kõrgpunkti 3. 

sajandil (Свенцицкая et al. 1989, 73). Kaubateed kulgesid mööda tervet impeeriumi. 

Põhiliselt kasutati merekaubandust, sest laevaga oli mugavam ja odavam kaupu transportida. 

Maismaa teed rajati hiljem ja 2. sajandi pKr lõppul katis nende võrgustik juba homatava osa 

Euroopast (Payne 1966, 270). Roomlased jõudsid teede ehituses kõrgele tasemele. Kiviteed 

ehitati sageli liiva, savi ja kruusa kihtidele ning vihmavete juhtimiseks kaevati teepervedele 

kraave (Кузищин et al. 1993, 107). Itaalia linnadest imporditi läände peamiselt veini, õli, 

keraamikat ja metallesemeid. Sisse toodi aga toormetalli, ehituskive, värvi, klaasi, orje, 

luksuskaupu ja toiduaineid (Кузищин et al. 1993, 107). Väliskaubandus oli väga soodne, 

kuna naaberaladelt osteti kaupu odavalt aga Rooma riigis müüdi seda juba kolmekordsete 

hindadega (Кузищин et al. 1993, 247). Baltimaades oli oletatavasti seotud Rooma 

provintsidega peamiselt nn merevaigu teega, mis kulges Läänemere põhjapoolsematest 

piirkondades mööda rannikut, Visla ja Dnestri jõge otse Itaaliasse, Kreekasse, Mustale merele 

(Spekke 1957, 61-65) ja Egiptusesse (Ots 2006, 112). Itaalia ja Baltimaade vaheline ühendus 

läks tõenäoliselt läbi Poola, Põhja-Ungari üle Aardia mere Itaaliasse (Spekke 1957, 61-65). 

Merevaik jõudis arvatavasti küll otse Itaaliasse kuid Itaalia kaupu sattus meie alale väga 

harva. Baltimaadest leitud selleaegsed esemed on enamasti kohalik või lähemate naaberalade 

toodang, mõnevõrra esineb ka provintsiaalrooma toodangut ja vaid harva otsesest Itaalia alalt 

pärinevat importi (Jaanits et al. 1982, 232). 

Kuigi laiemaks eesmärgiks on vaadelda Rooma impeeriumist pärit esemeid 

Baltimaades võrdluses Skandinaaviaga, keskendun ennekõike siiski Eesti ala leidudele. Siia 

kanti on esemeid jõudnud võrdlemisi vähe. Otsesene Rooma südaala import on vaid üks ese – 

pronksist lamp, mis on arvatavasti valmistatud Itaalias. Ülejäänud on provintsiaalsed.  

Samuti tahan töö käigus teada saada, mis esemeid on meilt leitud ning kuidas ja kust 

on nad Baltimaadesse jõudnud. Uurimise käigus sain aru, et teema on iseenesest võrdlemisi 

vähe uuritud ning materjal pealispindne ja infovähene. Peamiselt teavet Eestist leitud 

provintsiaalroomast pärinevatest esemetest sain Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti arhiivis 
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olevatest käsikirjadest ja kaevamisaruannetest. Ülejäänud materjali kogusin publikatsioonidest 

Tartu Ülikooli raamatukogust, Arheoloogia Kabineti raamatukogust ja Vilniuse Ülikooli 

raamatukogust.  

Struktuuriliselt jagan oma tööd kahte peatükki, kus eraldi käsitlen Eesti, Läti, Leedu ja 

Skandinaavia Rooma impeeriumist pärit arheoloogilist leiumaterjali. Esimeses peatükkis 

vaatlen lähemalt igat Eesti alalt saadud leidu eraldi. Kirjeldan esemeid ja nende leiukohti ning 

dateerin konteksti ja võrdlusmaterjali abil. Teises peatükis käsitlen üldiselt, milliseid Rooma 

impeeriumist pärit esemeid on leitud Lätist, Leedust ja Skandinaaviast. Missugust toodangud 

on Läänemere kallastele jõudnud kõige rohkem ning kas on otsest Itaalia importit. Oma töös 

tahan näha kui suured on erinevused Skandinaavia ja Baltimaade Rooma impeeriumi 

toodetest koosnevas arheoloogilises leiumaterjalis. 

Uurimisteemaks valisin Rooma toodangu Baltimaades huvist Rooma impeeriumi ja 

selle mõju vastu „barbaarsetel” aladel. Teema on seda rohkem intrigeeriv, kuna Eestis ei ole 

seda eriuurimusena veel käsitletud.  
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1. Eestist leitud Rooma impeeriumist pärinevad esemed 

Tabel. 1. Eestist leitud Rooma impeeriumist pärinevad esemed.  

Nr Ese(med) Leiukoht 

 

Kontekst 

 

Dateering Olulisem 
publikatsioon 

1 4 vaskmünti Juminda poolsaar Peitleid 161-180 pKr 
(Marcus Aurelius) 

Молвыгин 1976 

2 Vaskmünt Majala küla 
(Puhjaka) Oti talu 

Juhuleid 161-180 pKr 
(Marcus Aurelius) 

Kiudsoo 2007 

3 Vaskmünt Viimsi poolsaar 
Lubja talu 

Peitleid 161-180 pKr 
(Marcus Aurelius) 

Kiudsoo 2007 

4 Münt Ulila küla Juhuleid 3. sajand pKr Tallgren 1922 

5 2 kullast münti 
Bütsants 

Vilsandi saar Juhuleid 408-450 pKr 
(Theodosius II) 

Kriiska, Tvauri 
2007 

6 Pronkslamp Tartumaa Kavastu 
raba 

Peitleid 1. sajand pKr Jaanits et al. 1982 

7 Emailiga 
peakilpsõlg 

Paali  Kalme 3. sajand kuni I. 
aastatuhande 
keskpaik pKr 

Jaanits et al. 1982 

8 Ümarsõlg Künnapõhja  Kalme 50-450 pKr Jaanits et al. 1982 

9 Kuldfooliumiga 
helmed 

Ojaveski  Kalme 3.-9. sajand pKr Kriiska et al. 1999 

10 Kuldfooliumiga 
helmed 

Saha D kalme Kalme 300–450 pKr Kriiska et al. 1999 

11 Kuldfooliumiga 
helmed 

Viimsi I Kalme 4.-5. sajand pKr Lang 1993 

12. Kuldfooliumiga 

helmed 

Ilumäe II  Asulakoht 2.-5. sajand pKr Lang 2007 

13. Kuldfooliumiga 

helmed 

Ala-Pika  Asulakoht 2.-9. sajand pKr Lang 2007 

14. Kuldfooliumiga 

helmed 

Ülpre Kalme 3.-4. sajand pKr Lang 2007 
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1.1. Pronkslamp Kavastu turbarabast 

1.1.1. Leidmislugu 

Lamp leiti 1902. aastal turba kaevamisel umbes 4. jala sügavuselt Kavastu turbarabas 

umbes 20 km kauguselt Tartust1 (joonis 1, 11). Leid anti üle toonasele Tartu ülikooli 

ajalooprofessor Richard Hausmanile ning hiljem viis Manfred Parun Wolff selle Riia 

Toommuuseumisse. Lambi praegune asukoht ei ole teada. Kahjuks puudub täpsem aruanne 

nii lambi leidmise kui leiupaiga kohta. On vaid teada, et koos lambiga tuli palju loomaluid. 

Kuna puudusid inimluud, siis ei ole ka alust lampi seostada mingi matmispaigaga.  

Lamp oli ümara alaosaga ning kahe avausega. Aja jooksul on see kattunud 

vaskoksiidiga. Üldkujult on lamp võrdhaarne kolmnurk: alus 18 cm, küljed 20 cm ja kõrgus 

18 cm, kaal 1245 g. Kaunistuste järgi on näha, et tegu on peene ja elegantse tööga. Lambi 

külgedel paiknevad lainjad kaunistused. Ese on tehtud küll korralikult kuid siiski mitte päris 

perfektselt – kolmnurkne tuleava ei ole mitte keskel vaid kaldub natuke paremale. Lamp on 

valatud kvaliteetselt ning on ühes tükis, seinad on õhukesed ning kogu pind pärast valamist 

hästi töödeldud. Tuleavaused on puhastamisest kulunud, mis osutub lambi pikaajalisele 

kasutamisele. Kõige rohkem on saanud kannatada ülemine ava, kust valati sisse õli. See ei ole 

enam ümmargune nagu algselt ning avausest paremale on tekkinud suur pragu.  

Võimalik, et sellel lambil oli kunagi kaan, nagu need on iseloomulikud taolistele 

roomapärastele lampidele. Lambi alumise osa esipoole kaunistustest võib oletada, et lambil 

oli ka alus või kandejalg ning seetõttu võis lamp olla päris kõrge. Tõenäoliselt ei olnud see 

käsilamp kuna puudub nii käepide kui ka selle jäljed. Samuti puudub ka lambi jalg kuid 

alumisel osal on kandiline avaus kuhu võis kinnituda jalg ja selle ümber palju sulatatud 

metalli millega jalg on olnud ilmselt kinnitatud.  

Aastal 1905 kirjutas saksa tuntud arheoloog ja ajaloolane professor Adolf 

Furtwaengler selle lambi kohta järgmist: „Taolisi lampe on leitud Pompeis ja Herculanumis, 

terviklik eksemplar on eksponeeritud Burbonico muuseumis Herculanumis. Väikeste 

detailideni täpselt samasugune, mis oli leitud Kavastu rabast. See on käsilamp lambijala, 

käepidemega ja kaanega, mis on kaunistatud graatsilise gruppiga: Aamor ja luik. Dateerimise 

                                                 
1 Kogu kirjeldatu aluseks on Richard Hausmann 1905. Eine Bronze-Depotfund mit einer römischen Bronze-
Lampe, gefunden zu Kawwast bei Dorpat. Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russland für das Jahr 1905. 64-74 
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poolest tõenäoliselt sobib see lamp veel esimesse sajandisse. Ta on tõenäoliselt importitud 

otse Roomast (Itaaliast) mitte provintsidest”. 

1.1.2. Pronksikatked 

Koos lambiga on Kavastus rabast välja kaevatud veel neli määramatut pronkseseme 

fragmenti (joonis 1). Uurides neid lähemalt tuli välja, et kaks nendest (tabelis nr 2 fragmendid 

nr 2 ja 3) on tavalised konkreetse kujuta valukoja kangid, teised fragmendid (tabelis nr 2 

fragmendid nr 4 ja 5) on aga mingite määramatute esemete osad. Fragmendid nr 2 ja 3 on 

poleerimata, mitmes kohas paistavad valamise- ja vasara jäljed. Fragmendi nr 4 ühel küljel on 

terava tööriistaga tehtud suured täkked. 

1.1.3. Lambi ja pronkskatkete keemiline analüüs 

Aastal 1903 uuris Kavastust leitud pronkslampi ja pronksifragmente R. Hausmann. Ta 

saatis leiud Tartu ülikooli keemiliseks analüüsiks. Analüüsi tegi dotsent Georg Landesen oma 

õpilastega (tabel 2). 

Tabel. 2. Lambi ja pronksikatkete keemilise analüüsi tulemused. 

Analüüsi tegeija Ese Raud % Tina % Tsink % Vask % Plii %  Kokku %  

Keemia üliõpilane 

P. Bogoljubow 

Lamp 1,02 11,56  86,22 0,59 99,39 

Keemia üliõpilane 

P. Bogoljubow 

Fragment nr 2 0,40 6,31  67,78 25,21 99,70 

Keemia üliõpilane 

S. Krylowski 

Fragment nr 4 0,71 1,93 21,41 66,30 9,01 99,36 

Keemia üliõpilane 

V. Dobrosmyslow 

Fragment nr 5 0,81 4,35  74,24 20,03 99,43 

 

Aruandes R. Hausmanile kirjutas G. Landesen: „Analüüsi järgi on lambi metall väga 

hea pronksi näide, vaid vähese raua ja vase juurde sulatamisega. Samas on fragmendid juba 

kehvema pronksiga ning metallide kokkusulatamine on nendel väga erinev. Fragment nr 4 

eristub kõige rohkem teistest eksemplaridest; tema kollakas värvus ja tsingi rohkus on hea 

näide vaserikkast messingist. Fragmendid nr 2 ja nr 5 on punakaskollakat värvi ning 
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komponentidelt sarnased, head näited vaserohkest pronksist. Kõigepealt tõestab see fakti, et 

fragmendid ei olnud lambiga ühtsed, nagu võis arvata, samuti ei ole need ka lambi jala osad.“ 

1.1.4. Kavastu turbaraba 

Kavastu turbaraba paikneb Emajõe-Suursoos Tartu maakonna idapiiril Peipsi nõos 

vahetult järve kaldal. Emajõe-Suursoo on põhjast lõunasse 30 km ja idast läände 18 km 

pikkune. Soo üksikud osad on killustatud paljude mineraalmaa saartega, mistõttu käsitletakse 

seda ala soostikuna. Emajõe-Suursoo on Eesti suurim deltasoostik, selle pindala on umbes 200 

km² (Orru 1995, 169).  

 

1.2. Mündid 

Rooma rauaajal on Baltimaadesse jõudnud vähesed Rooma mündid, mille hulk on aga 

palju väiksem kui mujal Euroopas. Kõige rohkem mündileide on Baltimaadest saadud Leedus 

(Lang 2007, 163). Eesti teritooriumilt on leitud ligi 40 Rooma vask-, hõbe- ja kuldmündi kuid 

kahjuks enamik nendest on üksikleiud ja ebakindla kontekstiga. Usaldusväärse leiuteabega on 

vaid Juminda poolsaarelt leitud neli Rooma sestertsi (joonis 2, 11) (Lang 2007, 163), Vilsandi 

saarelt (joonis 11) leitud 2 kullast solidust Konstantinoopolist keiser Theodosius II (408-450 

pKr) valitsemise ajast (Kriiska, Tvauri 2007, 131), Lubja talust Viimsi poolsaarelt (joonis 11) 

leitud Marcus Aureliuse (161-180 pKr) aegne vasest sesterts (Tallgren 1922, 116-117), 

Majala külast (joonis 11) leitud samaaegne vasest sesterts (Tallgren 1922, 116-117) ja Ulila 

külast (joonis 11) leitud 3. sajandi lõpu münt (Tallgren 1922, 116-117).  

Nagu öeldud, on Rooma mündileide saadud Eestist veel, kuid nende leiukontekst on 

ebaselge ja ebatäpne. Näiteks Tallinna arheoloogilises kirjelduses on Richard Känd 

kirjutanud, et Rooma rahaleide on teada Tallinnast isegi kuuest kohast. Neist kahe kohta on 

teated täiesti ebamäärased ja neljast on teada vaid ligikaudsed leiukohad (Känd 1925). 

Rooma rauaajal ei olnud Eesti alal ühiskondlik-majanduslik areng veel nii kaugele 

jõudnud, et tol ajal vermitut raha oleks olnud kasutusel tänapäevases või isegi muinasaja 

lõpusajandite mõistes. Arvatavalt olid mündid toormaterjaliks või luksuskaubaks (Kiudsoo 

2006, 262). 
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1.2.1. Juminda mündiaare 

1974. aasta kevadel avastati Põhja-Eestis Juminda külas maja vundamendi kaevamistel 

4 Rooma münti. Tegemist on vasksestertsidega 2. sajandist pKr. See on esimene ja tänini 

kahjuks ainuke täiesti usaldusväärne roomamüntidest koosnev aardeleid Eestis (Молвыгин 

1976, 77-78). Mündid asuvad Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogia kogus Tallinnas 

(AI 4818). Kolmelt mündilt on selgelt arusaadav kujutis. Kahel neist on Marcus Aureelius, 

Rooma Impeeriumi keiser aastatel 161-180 pKr ja ühel Lucilla, Lucius Veruse (Rooma 

Impeeriumi keiser aastatel 161-169 pKr) abikaasa.  

 

1.3. Kuldfooliumiga helmed 

Kuldfooliumiga helmeid on Eestist leitud provintsiaalrooma toodangust kõige rohkem. 

Selliseid helmeid on saadud arheoloogilistel kaevamistel Ojaveski (joonis 3, 11) (Friedenthal 

1932), Saha D (joonis 4, 11) (Sprechelsen 1907, 403) ja Viimsi poolsaare (joonis 11) kalmetel 

(Lang 1993, 18-29). Üksikuid helmeid on leitud Ilumäe II asulakohast Virumaal (Lang 2007, 

153), Ala-Pika asulast Valgamaal (Lang 2007, 153) ja Ülpre kalmest Viljandimaal (Lang 

2007, 145).  

1.3.1. Viimsi I tarandkalme helmed 

Viimsi poolsaarel paikneva Viimsi I tarandkalme kaevamistel leiti 7 kuldfooliumiga 

helmest. Need on sarnaste mõõtmetega, diameeter 7–9 mm ja kõrgus 5–7,5mm (Lang 1993, 

36). Kõik leiud asuvad Tallinna Ajaloo Instituudi kogudes (AI 5914) Tallinnas.  

Viimsi I tarandkalme asub samanimelisel poolsaarel endise Niine talu maal, paekalda 

servast umbes 25 m kaugusel ja talu hoonetest 120 m kaugusel kõrgemal liiva- ja 

kruusasegusel seljandikul. Muistist uuris 1990. aastal Valter Lang. Kokku on Viimsis kaks 

tarandkalmet I ja II. Viimsi I tarandkalme koosneb neljast tarandist A, C, D ja B. Tarandi A ja 

B müürid on säilinud, mõõtmed 5,5-5,6×1,98-2,06 m ja 5,46×1,94-2,1 m. Tarandid C ja D 

lammutati enne kaevamisi buldooseriga. Viimsi I kalmesse oli maetud peamiselt põletatult, 

vähemal määral ka põletamata. Kalme juurest avaneb vaade poolsaare tipule ja Soome lahele 

(Lang 1993, 6-7). Kalmes on dateeritud 4.-6. sajandisse pKr (Lang 1993, 54). 
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1.3.2. Ojaveski kalme helmed 

Ojaveski kalmest on leitud 48 kuldfooliumiga helmest (joonis 3). Helmed on erineva 

suurusega, kõrgus 5,5-1,45 mm. Kõik helmed on enam vähem ühtlast tumekollast värvi, 

kohati pruunide laikudega. Sageli on need pinnalt kulunud ja nähtavale tulnud tuhm 

poolläbikumav klaas. Leiud asuvat Eesti Ajaloo Muuseumi kogudes (AM 349) Tallinnas. 

Ojaveski kalme asub Lääne-Virumaal 4 km kauguses Kadrinast (joonis 11). Muistist 

uuriti 1932-1933 Adolf Friedenthali juhtimisel. Kalme oli 25 m pikk ja umbes 11 m lai. See 

koosnes neljast tarandist. Juba enne kaevamisi oli muistis osaliselt lammutatud. Suuri kive 

paiknes ka taranditest väljaspool. Kalmes oli nii põletus- kui ka laibamatuseid. II ja III 

tarandis domineeris põletusmatus, IV aga laibamatus. Dateerides leiumaterjalli põhjal oli 

kalme kasutusel 3.-9. sajandil pKr (Шмидехельм 1955, 142-144).  

1.3.3. Saha D kalme helmed 

Saha D kalmest on leitud 65 kuldfooliumiga helmest (joonis 4), kõrgusega 5,5-9 mm. 

Need ei varieeru nii palju nagu Ojaveski kalme helmed, kuid suuri erinevusi on värvuses, see 

varieerub peaaegu valgest tume pruunini. Nii nagu Ojaveski helmed, on ka Saha helmed 

sageli kulunud ja läbi paistab sisemine klaasimass. Helmed asuvad Eesti Ajaloo Muuseumi 

kogudes (AM 49:174) Tallinnas. 

Saha nn Pähklimäe kalmed asuvad samanimelisest mõisast umbes 1 km edela pool 

(joonis 11) ning neid uuris 1903–1906 Artur Spreckelsen. Kokku on seal neli kalmet, millest 

kaks (A ja C) on kivikirstkalmed, üks kahetarandiline (D) ja üks tõenäoliselt ühetarandiline 

kalme (B). B kalmest oli säilinud vaid üks sirge müürilõik, kalmesse oli maetud põletamata 

ning panused äärmiselt napid. Väga rikkaliku leiumaterjaliga oli aga Saha D kalme. Mõlemad 

tarandid olid peaaegu ühesuurused, 5×8 m, neisse oli asetatud peamiselt vaid laibamatuseid, 

põletatud inimluid leiti väga vähe. Laibamatuste luud olid enamjaolt siiski niivõrd segamini, 

et matuste asendit õnnestus fikseerida vaid kolmes kohas. Leide saadi kokku 200 numbrit, 

need jagunesid 37 erineva tüübi vahel. Muuhulgas leiti ka väärismetallist import esemeid, sh 

osa neist pärit Skandinaaviast, mis on suhteliselt haruldane rooma rauaaja kontekstis. Saha D 

kalmesse maeti perioodil 300–450 pKr (Spreckelsen 1907, 376-390). 
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1.4. Sõled 

Eesti territooriumilt on arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud kaks 

provintsiaalrooma sõlge. Üks neist on emailiga kaunistatud peakilpsõlg Paali kalmest (joonis 

5) ja teine ümmargune sõlg Künnapõhja kalmest (joonis 6).  

1.4.1. Paali B kalme peakilpsõlg 

Paali kalmeid kaevas Constantin Grewingk 1884, 1886. aastal, Richard Hausmann 

1890. aastal ja 1933. aastal Marta Schmiedehelm (Laul 2001, 31). Provintsiaalrooma 

peakilpsõlg oli leitud B kalmest (Schmidehelm 1933). Leid asub Tallinna Ülikooli Ajaloo 

Instituudi arheoloogia kogus Tallinnas (AI 3235: 208). Sõlg (joonis 5) on 3 cm pikk, nõela ja 

sõle vahe on umbes 2 cm. Sõlg on kaunistatud sinise glasuuriga täidetud seitsme joonega, 

enamik glasuurist on aga praeguseks küljest pudenenud. Ehte alumises otsas on lillekululine 

uurdemuster. Sõle nõel on poolik, nõela kinnituskoht katki. 

Paali kalmed asuvad Kambja–Kanepi maantee serval, Kambjast umbes 3,5 km 

kaugusel Kanepi poole (joonis 11) Paali talu hoonete ja maantee vahel. Väliselt oli enne 

kaevamist näha kaht küngast millest A oli umbes 16 m ja B umbes 10 m lai. Pikkust ei saadud 

täpselt mõõta, umbkaudselt võis see olla 30 kuni 40 m. Kalme B jätkus kuni talu keldrini. B 

künka lõunapoolne serv oli järsult ärakaevatud (Schmidehelm 1933). Aastal 1922 on Aarne 

Michaёl Tallgren avaldanud kalme plaani, mille järgi on kalmes 17 kivirida. Selle järgi võib 

arvata, et kalmes oli 16 tarandid. Nimetatud plaan on väga skemaatiline, mistõttu kalme 

täpsem ehitus ja ehituskäik on teadmata. Dateerida ei saa ka kalme eri osi, sest ei ole teada 

leidude asukohad kalmes. Tegemist oli aga suure tarandkalmega, kalme pikkus oli ligi 100 m 

ja laius 25 m (Laul 2001, 32). 

1.4.2. Künnapõhja ümmargune sõlg 

Virumaal, Vaivara kihelkonnas Künnapõhja maadel olevat kalmet (joonis 11) kaevas 

1939. aastal D. Paurman. Leidude hulgas on provintsiaalrooma ümmargune sõlg (Jaanits et al. 

1982, 232; joonis 6). Leid asub Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogia kogus (AI 

3791:3) Tallinnas. 3 cm läbimõõduga sõlg on kaunistatud punase, sinise ja rohelise glasuuriga 

(joonis 6). Sõle keskosas on nupp mida ümbritseb ümar platvorm ja selle ümber on omakorda 

veel 12 poolkaart, millest on terved vaid 7. Keskala värvid vahelduvad punane-sinine-punane-

roheline jne. Eenduvad poolkaared on samuti kaunistatud punase ja rohelise glasuuriga. Sõle 

kinnitusosa on katki, nõel puudub.  
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1.5. Rooma impeeriumi tooted Eesti alal 

Eestist on seni leitud üle 40 Rooma vask-, hõbe- ja kuldmündi. Paraku on enamik 

nendest saadud üksikleidudena ja kontekst on ebausaldusväärne. Vaid Juminda poolsaarelt 

leitud neli münti, on leitud kogumina. Erinevatest kontekstidest, sh kalmetest on saadud veel 

kaks sõlge, pronkslamp ja arvukalt kuldfooliumiga helmeid (kokku 120).  

Kõige levinumaks tooteks olid Rooma provintsides valmistatud kuldfooliumiga 

helmed, mida tuntakse peaaegu erandlikult kalmeleidude järgi. Sarnasest leiukontekstist 

pärinevad ka provintsiaalsed sõled. Unikaalset Rooma pronkslampi on põhjendatult peetud 

ohvrianniks (Jaanits et al. 1982, 232). Kui enamike müntide leiukontekst ei anna alust 

oletusteks nende deponeerimise põhjusele, siis Jumindalt müntide puhul on tõenäoliselt olnud 

tegemist peitleiuga (Jaanits et al. 1982, 232). 

Eesti alalt leitud Rooma impeeriumi toodete koguarv on väga väike ja peamiselt on 

tegemist provintsiaalsete esemetega. Arvestades leiukontekst (peamiselt kalmed ning arvatav 

peit- ja ohvrileid) on need esemed olnud aga kahtlemata siin prestiižed.  

 

1.6. Esemete päritolu ning impordi teed ja põhjused 

Seni Eestist leitud esemetest on enamuses pärit Rooma provintsidest. Siia on need 

sattunud tõenäoliselt mööda erinevaid kaubateid (Zinkevičus et al. 2005, 51). 1 sajandiks pKr 

oli Läänemeri ühendatud n-ö Antiik-maailmaga mitmete kaubateedega kuid peamine neist oli 

arvatavasti nn merevaigu tee (Kulakov 2005, 33).  

Läänemere merevaigu kaubandus ulatub aga ajas tagasi juba kiviaega. Neoliitikumis ja 

eriti pronksiajal levis Läänemere merevaik mööda Euroopat ja mõnedes kohtades isegi 

Aasias. Merevaigust esemeid võib leida muuhulgas piirkondadest, kus levis Kreeta-Mükeene 

kultuur. Artefakte on leitud sellistes kohtadest nagu Apenniini poolsaar, Kaukaasia, Lähis-Ida, 

isegi Egiptus, Kesk-Aasia ja Jenisei jõe ülemjooks (Zinkevičus et al. 2005, 51). Kirjalikes 

allikates mainitakse merevaiku esmakordselt 9. sajandil eKr Egiptus. Edaspidi on aga 

merevaigust kirjutanud kasvavas tempos, muuhulgas Homeros, Hesiodos ja Herodotos Kreeka 

müütides ning Ovidius ja Plonius Rooma müütides (Ots 2006, 112 ja seal viidatud kirjandus).  

Tõenäolised oli kaks põhilist teed, mida mööda merevaik levis Euroopas. Üks mööda 

Visla jõge läbi Põhja-Ungari ületades Doonau ja otse Aadria mere rannikule (Spekke 1957, 

64-65) ja teine mööda Vislat ja Dnesrit Mustale merele (Spekke 1957, 60). Merevaiku müüdi 
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rahvusvaheliselt, seda leitakse põhiliselt linnadest kust kaubateed läksid läbi (Кузищин et 

al.1993, 247).  

Võttes aluseks oletuse, et Rooma impeeriumi tooted jõudsid 1.-5. sajandil Eesti alale 

peamiselt mööda nn merevaiguteed, on igati põhjendatud senine oletus, et importi vahendasid 

Visla alamjooksul asunud hõimud koos balti hõimudega (Jaanits et al. 1982, 232). 

Võimalikuks vahenduspiirkonnaks on peetud veel Dnepri jõgikonda (Jaanits et al. 1982, 232). 
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2. Baltimaad ja Skandinaavia 

2.1. Läti  

Rooma rauaajal on Läti alal elanud inimestel olnud head kaubasidemed 

naaberpiirkondade elanikega. Eriti tähtis oli aga kaubandus just edela suunas, kuna Ranniku-

Leedu oli muudest Baltimaadest natuke jõukam piirkond tänu merevaigu kaubandusele 

Rooma impeeriumiga (Vasks et al. 2001, 445). Neile kaubasidemetele osutavad ennekõike 

Rooma impeeriumi mündid (Vasks et al. 2001, 445). Mündileiud on saadud enamasti 

piirkondadest, kus muinasajal kulgesid peamised kaubateed: mererannikul Mazkatuži ja 

Kapsede, Daugava jõe piirkonnas Riia, Ikšėile, Lielvārde ja Daugavpils (Apals et al.1974, 

120). Üksikleidudena on leitud Rooma münte ka Edela-Läti kalmetest.  

Lätist on saadud kokku ligi 500 Rooma münti, enamus nendest on vaskmündid kuid on 

ka mõned hõbemündid (Vasks et al. 2001, 445). Paraku ei ole 130 mündi kohta 22 leiukohast 

andmed piisavalt usaldusväärsed. Läti territooriumilt leitud mündid dateeritakse ajavahemiku 

1.-4. sajand pKr, kuid suurem osa münte on 2.-3. sajandist pKr (Lang 2007, 163). Enamus 

Lätist leitud münte on vermitud Claudius II (268-279), Constantius II (337-361), Hadrianuse 

(117-138), Antoninus Piuse (138-161), Marcus Aureliuse (161-180) ja Commoduse (180-192) 

valitsemise ajal (Vasks et al.2001, 213-214). Kindlaid aardeid on teada vaid neli (Lang 2007, 

163). Võimalik, et aarded kandsid sakraalset tähendust ja olid mahamaetud rituaalse 

eesmärgiga (Vasks et al.2001, 211).  

Lätist on teada ka mõned provintsiaalrooma ehted: kolm emailiga kaunistatud 

kaarsõlge, üks eritüüpi peakilpsõlg, mis on samuti kaunistatud emailiga ja veel kaks sarnast 

pronksist ümarsõlge.  

Kaarsõled on leitud Īles Gailīšose kääpast (koos 200 muu leiuga – Moora 1938, 590) 

ja Piltene linna ümbrusest, peakilpsõlg Kapsedes (Vasks et al.2001, 213). Piltene kaarsõlg on 

kaunistatud musta, kollase, sinise ja punase emailiga, Īles Gailīšiost saadud kaarsõlg aga 

musta, punase ja valge emailiga. Peakilpsõlel on kilp ja sõlejalg kaunistatud kollase ja 

rohelise glasuuriga (Moora 1938, 588). Taolised emailitud sõled olid tüüpilised 2.-3. sajandil 

pKr (Moora 1938, 590). Peakilpsõlgi, nagu on leitud Kapsedes, esineb Baltimaades harva. 

Üks nende suuremaid leiukohti on aga Belgia ja mõned teised impeeriumi piiri kohad Reini 

jõel. Neid dateeritakse vahemikku 1. sajandi lõpp ja kuni 3. sajandi algus (Moora 1938, 590).  

Suure osa provintsiaalroomast pärit ehetest, mis on leitud Lätist, moodustavad nagu ka mujal 

Baltimaades klaashelmed (Vasks et al.2001, 213), peamiselt on need leitud kalmetest.  
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Erandlik leid on Kapsedest koos pekilpsõlega välja tulnud väike käepidemega 

savilamp, mis on samuti pärit Rooma provintsidest (Vasks et al.2001, 213). See on halli värvi, 

ühe tuleavamusega, pikkusega 10 cm ja laiusega 8 cm (Hausmann 1905, 66). Võimalik, et see 

lamp on Läti alale jõudnud Venemaa lõunaosast või Doonau jõe piirkonnast (Apals et 

al.1974, 120). 

 

2.2. Leedu 

Leedu on Baltimaadest kõige rikkam Rooma impeeriumist pärit esemete poolest, 

peamiselt leitakse neid erinevatest matmispaikadest. Silmatorkav on seejuures Lääne-Leedu. 

Ühelt poolt mõjutab seda kindlasti ka muude piirkondade vähesem uuritus (Michelbertas 

2001, 16), kuid esmalt on selle taga siiski objektiivsed tingimused. Leedu mererannikul on 

kaevatud umbes 30 matmiskohta peamiselt Klaipeda, Kretinga ja Palanga linnade piirkonnas. 

Leiumaterjali hulgas on ka arvukalt Rooma importesemeid: klaashelmeid, erinevaid sõlgi, 

münte ja ka üks pronksnõu ja teise pronksanuma katkeid (Michelbertas 2001, 26-59). Ka 

Leedu arheoloogilises leiumaterjalis domineerivad tooted, mis on pärit peamiselt impeeriumi 

provintsidest mitte vahetult Itaaliast. Samas on aga nende hulk rooma rauaaja kalmete leidude 

hulgas väga suur. Roomast pärit esemed või nende fragmendid moodustavad isegi 41-55% 

kogu leiumaterjalist. Rooma importesemed sattusid peamiselt neisse kohtadesse, kus oli tihe 

elanikkond ja teedevõrk. Leedu ei olnud Rooma rauaajal ühtlaselt asustatud, suurem 

rahvastiku tihedus oli vaid Lääne-Leedu rannikul. See piirkond oli Rooma impeeriumi jaoks 

tähtis kaubanduspartner kuna oli merevaigu rikkas ja omas head geograafilist asukohta 

(Michelbertas 2001, 19).  

Teise piirkonnana võib eristada Neemeni jõe alamjooksul asuvaid kalmeid Lõuna-

Leedus, kust on leitud nii münte, klaashelmeid kui ka sõlgi (Michelbertas 2001, 20). 

Eriline kollektsioon provintsiaalrooma tooteid on leitud Põhja-Leedu kääbastest, see 

koosneb panooniapärastest sõlgedest, Reini provintsidest pärit emailiga kaunistatud sõlgedest, 

ja hõbedast sõlgedest. Samuti on sealt leidude hulgas klaashelmeid, samas kui münte on 

saadud suhteliselt vähe. Žemaitijast on leitud eriti varaseid sõlgi (tüüp IV 67) (Michelbertas 

2001, 20). 

Kesk-Leedu kalmetest on silmatorkav klaashelmeste arv, mis on mõnevõrra suurem, 

kui teistes piirkondades. Arvuka provintsiaalrooma impordi sisaldava leiumaterjaliga on 

Kaunase linnas asuvad Rooma rauaaegsed kalmed. Eriti leiumaterjali rohked on Sargenai, 
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Veršvai, Marvele matmispaigad. Vaid Sargenai matmispagast on leitud 343 matust, mis 

dateeritakse hilisesse rooma rauaaega (Michelbertas 2001, 17). Marvele kalme leiumaterjalist 

on vaid klaashelmeid kuid võrreldes Sargenai ja Veršvai leiumaterjaliga on neid palju rohkem. 

Sargenai leiumaterjali hulgas on peale klaashelmeste veel profileeritud sõled (joonis 7), 

käevõrud ja sõrmus. Kõik esemed (va klaashelmed) on valmistatud pronksist. Veršvai 

leiumaterjal on aga Kaunase linna kalmetest kõige huvipakkuvam, sest peale klaashelmeste on 

seal leitud pronkskann (joonis 8) (teine pronksnõu, mis on Leedu terititooriumilt leitud) ja 7 

münti: sestertsid Traianuse (98-117), Sabina (136), Faustina I (141) ja Marcus Aureliuse (161-

180) ajast (Michelbertas 2001, 30).  

Ida-Leedus on provintsiaal Rooma toodang üpris haruldane. Kalmetest on leitud 

klaashelmestest kaelaehteid, asulakohtadest mõned mündid ja pronkskelluke (joonis 9) 

(Michelbertas 2001, 20). 

Leedu suuremad keskused, kust leiti provintsiaalrooma toodangut ja kus toimus 

kaubandus, on Palanga-Kretinga (tänapäeva Klaipeda piirkond) ja Šilute piirkonnad. Kõige 

suurem kauplemispiirkond aga Neemeni ja Nerise jõgede ühinemisala. Leidude põhjal 

dateeritakse aktiivne kaubandustegevus 1. sajandisse pKr. Võimalik, et roomlased käisid seal 

piirkonnas kauplemas just Nero ajal. Suur osa Rooma tooteid on leitud Klaipeda linna 

territooriumilt. Juba toll ajal oli Neemeni jõgi koos lisajõgedega tähtis veetee ja omas suurt 

rolli kaubanduses (Michelbertas 2001, 20). 

 

2.3. Skandinaavia 

Skandinaavia kontaktidele Lõuna-Euroopaga hilisel rooma rauaajal (150-400 pKr) 

osutavad nii kalme- kui ka üksikleiud. Skandinaavia kaubanduses on Rooma impeerium 

mänginud küllaltki suurt rolli (Stenberger 1977, 274). Kontrastiks varasele rooma rauaajale on 

hilisel rooma rauaajal Rooma importist koosnevate panuste arv kalmetes hoomatavalt suurem, 

mis lubab arvata organiseeritud kontakte Rooma provintsidega (Hvass, Storgaard 1993, 178). 

Provintsiaalrooma toodang on üpris tavaline Taani (Hvass, Storgaard 1993, 178), Lõuna-

Rootsi ja Norras hilise rooma rauaaja kalmetes (Stenberger 1977, 274). Rikkalikult on 

panustatud rooma rauaaja kalmed Stevensi piirkonnas Sjællandi lõuna osas Taanis. Eriti 

rikkad kalmed on Varpelev, Valløby ja Himingøje. Need kalmed tõestavad hästi 

organiseeritud kaubandust Mandri-Euroopaga ja osutavad just selle piirkonna juhtivale osale 

Lõuna-Skandinaavias kaubavahetuses Rooma aladega (Hvass, Storgaard 1993, 196). 
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Importtoodangut kohtub Skandinaavias nendes piirkondades, kus kalmete arvukuse põhjal 

võib arvata, et need olid tol ajal väga tihedalt asustatud (Stenberger 1977, 274). Peamised 

kaubanduspunktid Roomlastel Skadinaavias olid Oslo fjordid Norras, edelas olevad 

piirkonnad (tänapäeva Taani), Öland, Ojamaa, Vestergötland ja Östergötland Rootsis ning 

Mälareni järvest põhjapoolne piirkond (Stenberger 1977, 274).  

Skandinaaviast on leitud ligi 700 Itaaliast ja provintsiaalroomast pärit eritüüpi 

pronksnõud, mis jõudsid sinna kanti kuni 550 aastani pKr. Huvitavamatest leidudest Rootsis 

on teada kaks joogiserviisi. Mõlemad koosnevad veini nõust ja kahest kulbist; ühel serviisil on 

veel kaks klaaspeekrit ja pronksnõu ning teisel on kaks pronksist kulbikinnitust (Stenberger 

1977, 274-275). Mõlemad serviisid on leitud kalmetest, üks Ojamaalt ja teine Öremölla 

piirkonast. Samuti pakkuvad huvi üheksa piduliku sõlge, mis on leitud Ida-Rootsist. Need on 

valmistatud pronksist, kinnituse osa on säilinud ja kohati on säilinud ka emailkaunistus. Sõled 

on vormilt ja kaunistuselt omavahel väga erinevad. Leitud veel neli ambsõlge, neli ketassõlge 

ja kaks sõlge jänese vormidega. Sõled jänese vormidega on leitud ühest kalmest koos urniga, 

mida dateeritakse hilisesse rooma rauaaega (Stenberger 1977, 277). Kaasleiud kahjuks ei 

võimalda nende sõlgede täpset dateerimist, kuid võib oletada, et need on pärit hilisemast 

rooma rauaajast ning on Rootsi alale imporditud Panooniast (Stenberger 1977, 277).  

Importesemeid esineb ka aaretena ja üksikleidudena. Üks mitmekesisemaid Rooma 

impordist koosnev aare on leitud 1961 aastal Ojamaalt Hablingbo lähedalt väikese 

kindlusehitise uurimise käigus (Stenberger 1977, 278). Aare koosneb pronksnõust, mis 

vormilt meenutab ämbrit, on 33 cm kõrge ja märgistatud valmistaja nimega CANNIMASVIT, 

kolmest pronkskulbist mille on samuti valmistaja nimi CIPIVS POLYBIVS, kahest 

pronkskellukesest ja aarde kõige ilusamast ja kallimast esemest – kullast kaelavõrust (joonis 

10). Kaelavõru (läbimõõt 24 cm) on valmistatud keeratud kuldtraatides ning lõpeb otstes kahe 

5 cm suuruse nupuga (Stenberger 1977, 278).  

Lisaks ehetele ja tarbeesemetele rooma rauaajal Skandinaavia aladele Rooma 

impeeriumist jõudnud ka pronkskujukesi. On teateid viieteistkümnest kujukeset Taanis ja üks 

oli leitud Rootsist. Kunstiesemena omavad need teistjärgulist tähendust. Kujukesed on odavad 

masstooted, mis olid mõeldud Rooma impeeriumi lihtrahvale ja olid kasutusel religioossetel 

eesmärkidel. Pronksfiguure on leitud asulakohtadest, soodest, veekogudest aga mitte ühtegi 

kalmetest. Analoogilisi kujukesi tuntakse ka Saksamaal ja mujalt Rooma riigi piiride lähedal 

(Stenberger 1977, 287).  
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Enamik Skandinaaviast leitud Rooma münte on saadud Bornholmi, Ojamaa ja Ölandi 

saarelt. Rootsist on leitud umbes 6300 Rooma münti, neist omakorda 5500 Ojamaalt. Münte 

on saadud nii üksikleidude kui ka aaretena. Põhjaala kõige suurem aare on leitud Hemse 

lähedal Ojamaal ja see koosneb 1500 mündist. Müntidelt oli kindlaks tehtud 20 Rooma 

valitsejat. Kõige vanem münt oli vermitud keiser Nero ajal (54-68 pKr) ja kõige noorem 

Septimus Severuse ajal (193-211 pKr). Sellest suuruselt järgmine aare oli leitud Löderupi 

lähedal ja see koosnes 550 mündist. Mündid olid täpselt samast ajast kui Ojamaa aare, kõige 

vanem Nero ja kõige noorem Septimus Severuse ja tema abikaasa Julia Domna valitsemise 

ajast (Stenberger 1977, 294).  

Taanist on teada ligi 3000 Rooma münti. 1977. aastaks oli kogunenud teavet 1200 

mündi kohta (Stenberger 1977, 294) kuid juba 1993. aastaks oli lisandunud metallidetektori 

kasutuselevõtu järel Taanist teateid veel 1700 mündist millest 1600 on arheoloogilise 

kontekstiga (Hvass, Storgaard 1993, 200). Norrast on teada umbes kümme Rooma münti 

(Stenberger 1977, 294).  
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Kokkuvõtte 

Käesoleva töö eesmärgiks on vaadelda Rooma impeeriumist pärit toodangut Eestis, 

võrdluses teiste Baltimaade ja Skandinaaviaga. Millisest kontekstist need esemed on leitud, 

mis ajast pärinevad ja kus valmistatud. Lähemalt kirjeldasin Baltimaadest, eriti Eesti 

arheoloogilises leiumaterjalis olevat Rooma importtoodangut. Skandinaavia leiumaterjali 

vaatlesin üldiselt, süvenemata üksikasjadesse. Selle materjali roll on pigem võrdleva tausta 

loomine peamisele uurimisainesele.  

Baltimaadest on leitud hulk Rooma provintsidest pärit tooteid, mida dateeritakse 

enamasti rooma rauaaega, ajavahemikku 1.-5. sajand pKr. Leedu alal on import toodangut 

kõige rohkem, Lätis juba vähem ja Eestis on importleidude hulk kõige väiksem. Baltimaadest 

leitud Rooma mündid on vermitud enamasti 2.-5. sajandil, üksikud ka 1. Sajandil pKr. Kokku 

on Baltimaadest leitud ligi 2000 Rooma münti, kuid paraku on neist enamus üksikleiud ja 

ilma arheoloogilise kontekstita. Samuti on Baltikumist leitud ehteid (kuldfooliumiga helmeid, 

sõlgi, ripatseid) ja kaks lampi (pronksist lamp Eesti ja savist lamp Läti alalt). Leedu alalt on 

teada ka kaks pronksnõud, üks neist terve ja teine fragmentalane. Samas on siinne materjal 

väga vaene võrreldes Skandinaaviaga, kust on leitud mitmeid tuhandeid münte, suur hulk 

pronksnõusid, sõlgi ja muid ehteid ning ka pronksfiguure. 

Esmapilgul tundub, et Rooma importesemeid on Baltimaades ikkagi päris palju, erit 

kui arvestada kui kaugel asuvad Baltimaad impeeriumi piiridest ja eriti Rooma südaalast 

Itaaliast. Samas läbi võrdluse skandinaaviaga laiemasse konteksti asetatuna on näha, et 

siinsete aladele on jõudnud Rooma toodangut siiski väga vähesel hulgal. Loomulikult on 

olemas sellel ridamisi põhjusi, sh geograafiline paiknemine, piirkonna asustus, kaubasidemete 

organiseerituse tase jne. Nende konkretiseerimine nõuab aga hoopis laiahaardelisemat 

võrdlevat uurimistööd. 

Importtooted on Läänemere rannikule jõudnud tänu kaubateedele ja arvatavasti on 

selles olulisel kohal olnud nn merevaigutee, mida on lokaliseeritud Visla, Dnepri, Dnestri, 

Doonau ja Reini jõgedele, mille kaudu Läänemere idaranniku merevaik jõudis Mustale 

merele, Aadria merele ja Vahe merele. Antiikaaja riikides oli merevaik kõrgelt hinnatud 

luksuskaup, kuna looduses leidub seda vaid piiratud kohtades, sh kaugetel põhja aladel ning 

merevaigu transportimine Vahemere maadesse oli seotud suure riski ja kuludega. Läänemere 

piirkonnast vahetati merevaiku mitmesuguste toodete vastu, mis omakorda muutusid siinsetel 

aladel luksusesemeteks, mida pandi kalmetesse kaasa surnutele või siis deponeeriti 
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ohvriesemetena. Skandinaavia rooma rauaaja kalmetes on importtoodang tavaline nähtus. 

Maeti maha nii tarbeesemeid kui ehteid ja münte. Baltikumis on kalmete arheoloogilises 

leiumaterjalis Rooma importtoodete hulk väiksem, kuid Lääne-Leedus küünib see siiski enam 

kui 40% kogu rooma rauaaja leiumaterjalist. Kui Läti ja Leedu kalmetes on lisaks 

klaashelmestele leitud suhteliselt palju ka Rooma münte, siis Eestist ei ole saadud seni ühtegi 

Rooma münti, mida võiks kindlalt siduda kalmega. Rooma rauaajal ei olnud Baltimaade 

ühiskondlik-majanduslik areng veel nii kaugel, et need mündid oleksid käibinud rahana, 

arvatavasti olid ka need luksuskaup või siis toormaterjal. 

Sõltumata sellest, et Baltimaade leiumaterjal on tagasihoidlik ja Eestist leitud vaid 

üksikuid Rooma esemeid, on kindel see et rooma rauaajal olid Läänemere idakaldal elanud 

inimesed otsesemalt või kaudsemalt kontaktis Rooma impeeriumiga ja sealne toodang 

mõjutas kasvõi läbi prestiižesemete siinset elu.  
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Summary 

The aim of this study was to give an overview of Roman import items that were found 

in Baltic region and Scandinavia. The study is mainly focused on Estonian territory and 

Estonian finds. The main subjects, that have been discussed are: the origin of import items 

found in Baltic Sea region; description of finds in Baltic states and Scandinavia; locations and 

datings of finds. 

First was examined which Provincial Roman import items were already in the 

Estonian archeological database. Items and their finding locations were described and items 

dated using context and comparison material. Import routes and causes of the finds were also 

discussed. There are 40 known Roman copper and silver coins found in Estonia. 

Unfortunately these coins are without archeological context and therefore unreliable. Only 

four coins, that were found in the Juminda peninsula are reliable. Other finds in the database 

are: a lot of beads with gold foil and other kinds of glassbeads, fibulae found in Paali tarand 

grave and round fibulae found in Künnapõhja tarand grave. The most unique known item in 

Estonia and also in Baltic states is a bronze lamp found from Kavastu bog, which is located 

approximately 20 km from Tartu. This lamp is probably the only real Italian import item and 

not imported from the Roman Provinces. 

Latvian, Lithuanian and Scandinavian finds were also examined and described, but the 

information given is not as thorough as it was for Estonian items. A general overview of what 

was found, where and when was given. 

Coins, brooches and beads have also been found in other Baltic states, but the 

quantities are much bigger than in Estonia. There are about 500 coins found in Latvia and 

over 1500 in Lithuania, but a lot of these coins also do not have an archeological context. 

There has been found a little clay lamp from Latvia, but this is definitely not a direct Roman 

import, but more likely originates from Southern Russia or Doonau river region. Two bronze 

vessels have been found in Lithuania. Scandinavian archeological finds are the most 

numerous. There have been found about 700 import vessels, tens of different kinds of 

brooches and other import jewelry out of which some are especially fancy and festive, made 

out of Roman import glass and bronze figurines. Coin finds in Scandinavia reach to many 

thousands whereas most of them have an archeological context and there for are reliable.  

In this study the origin of import items in Baltic region and Scandinavia was 

examined. One of the most important tradeways, that connected Baltic Sea and Mediterranean 
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Sea was so called amber way. This tradeway started from different locations on Baltic Sea, 

went along bigger rivers like Rein, Doonau, Dnest, Visla and Dnepr, crossed mountains and 

went through swamps. Merchants bought cheap amber and other raw materials from Baltic 

Sea region and sold these goods in their home markets with triple prices. This kind of trade 

was very profitable despite high risks of transporting the goods. 
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Joonised 

 

Joonis 1. Pronkslamp. Kavastu turbaraba (Hausmann 1905).  
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Joonis 2. Sestertsid. Juminda poolsaar. Tallinna Ajaloo Instituut AI 4818                         
(Tamla, Kiudsoo 2005, 15). 



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Kuldfooliumiga helmed. Ojaveski kalmest. Eesti Ajaloomuuseum AM 349 
(http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/517d.html)                               
(Kriiska, Joonuks, Kraas 1999) 
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Joonis 4. Kuldfooliumiga helmed. Saha (D) kalmest. Eesti Ajaloomuuseum AM 49:174 
(http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/517c.html)                               
(Kriiska, Joonuks, Kraas 1999) 
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Joonis 5. Peakilpsõlg. Kamba-Paali. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut AI 3235: 208         
Foto Jekaterina Štšogoleva 
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Joonis 6. Ümmargunesõlg. Künnapõhja. Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut AI 3791:3                     
Foto Jekaterina Štšogoleva 
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Joonis 7. Sõled. Kaunase linn. Sargenai I: Grab 352 (78) II-03K-3/1.1                 
(Michelbertas 2001) 
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Joonis 8. Pronks kann. Kaunase linn. Veršvai. Grab 197 (304) II-03K-4/2.1         
(Michelbertas 2001) 

 



 

 

33 

 

 

 

Joonis 9. Pronks kelluke. Žadavainiai. IX-04-3/1.1  (Michelbertas 2001) 
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Joonis 10. Kuld käevõru. Havori aardest. Ojamaa ajaloomuuseum, Visby 
(http://medieval.ucdavis.edu/SWEDEN2007/070407b/07.04.07.Torque.Havor.273.jpg) 
(26.05.2009) 
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Joonis 11. Rooma impeeriumi tooteid sisaldavad leiukohad: 1 – Saha kalme 2 – Ojaveski 
kalme 3 – Viimsi I tarandkalme 4 – Ilumäe II asulakoht 5 – Ala-Pika asula 6 – Ülpre kalme 7 
– Kavastu turbaraba 8 – Ullila talu 9 – Vilsandi saar 10 – Juminda talu 11 – Lubja talu 12 – 
Majala küla 13 – Paali kalme 14 – Künnapõhja kalme. 

 


